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Oîm Blerit de teerâl Irate Ceausescu 
si tovarășa Eta Ceausescu la onoarea 

președintelui Republicii africa Centrală 
si a soției sale
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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicoîae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au oferit, 
marți, un dineu intim în onoarea 
generalului de armată Jean Bedel 
Bokassa, președintele .Republicii

Africa Centrală, și a soției sale, 
doamna Catherine Bokassa, cu 
prilejul vizitei neoficiale în țara 
noastră a înalților oaspeți.

Dineul, care s-a desfășurat în
tr-o ambianță de cordialitate și 
caldă prietenie, a prilejuit celor

doi șefi de stat continuarea con
vorbirilor consacrate dezvoltării 
relațiilor dintre Republica Socia
listă România și Republica Africa 
Centrală și cu privire la unele 
probleme de interes comun ale 
vieții internaționale.

. (Agerpres)

BENEFICIUL
• Cuvintul cel mai expresiv al dicționarului economic ® Indicatorul cel mai 

complex ® Caleidoscopul activității generale a întreprinderii, al calității 

muncii și produselor, al productivității și al costurilor, al risipei și al 

spiritului gospodăresc
Se știe că tn ansamblul preocupărilor pentru aplicarea consecventă 

in viață a hotăririlor Conferinței Naționale a P.C.R. din iulie 1972, 
conducerea partidului a pus permanent in fața colectivelor din țoale 
întreprinderile — ca un obiectiv major — sarcina de a acționa pe toate 
căile pentru creșterea susținută a beneficiilor, a rentabilității produc
ției. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescui ridicarea renta
bilității producției este criteriul primordial al creșterii calitative a acti
vității economice și, de aceea, anul 1973 — an hotărîtor pentru rea
lizarea cincinalului înainte de termen — trebuie să marcheze o îm
bunătățire radicală în sporirea rentabilității in toate domeniile.

într-adevăr, în condițiile în care 
planul pe acest an prevede ca venitul 
național să depășească 303 miliarde 
lei — urmînd să înregistreze un spor 
de 14 la sută față de planul pe 1972 
— este absolut necesar să se ampli
fice eforturile pentru creșterea ren
tabilității producției, pentru sporirea 
în special a acumulărilor bănești pe 
care unitățile economice le asigură 
societății sub formă de beneficii, prin 
gospodărirea cu grijă a avuției ob
ștești, a mașinilor și utilajelor, a 
materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei. Aceasta tre
buie să devină o trăsătură dominantă 
a actului de conducere în fiecare în
treprindere, centrală și minister, o 
chestiune de larg interes public, care 
ne privește pe noi toți — ca produ
cători și proprietari ai mijloacelor de 
producție, ca beneficiari a tot ceea ce 
realizăm. /

Este deci esențial ca la loc de 
frunte, in eforturile pentru eficiență, 
să se situeze străduința de a obține 
in activitatea productivă din 'fiecare 
unitate economică o rentabilitate cit 
mal înaltă, beneficii cit mai mari,-cu

h ințimpțnarea marțiFiecare zi - un nou pasîn realizarea cincinalului înainte de termen
Angajamentele în întrecere 

— îndeplinite și depășite
Simțul datoriei la locul de muncă, 

respectarea întocmai a cuvintului dat 
sint astăzi atribute prin care se 
poate caracteriza activitatea a mili
oane de oameni. Multe dintre colec
tivele întreprinderilor industriale 
și-au realizat de pe acum angaja- 
ffientele asumate în cinstea zilei de 
23 August. Și mai îmbucurător este 
faptul că muncitorii, inginerii și 
tehnicienii, dintr-o serie întreagă de 
unități, și-au realizat angajamentele 
asumate pe întregul an. Printre a- 
ceste colective figurează minerii ex
ploatărilor carbonifere din județul 
Caraș-Severin. minerii din cadrul ex
ploatării Ploștina, salariații între
prinderii metalurgice din Iași, colec
tivul întreprinderii „Flamura roșie" 
din Sibiu, oamenii muncii din unită
țile industriale ale municipiului Si
ghișoara, muncitorii, inginerii, teh
nicienii Fabricii de berc din Pitești 
și altele.

180 milioane kilowați-oră 
energie electrică pulsați 
suplimentar în sistemul 

energetic național
DROBETA TURNU-SEVERIN (Co

respondentul „Scînteii", Virgil Tă
tarul. — Colectivul do muncitori și 
specialiști de la Porțile de Fier în- 

La întreprinderea de prelucrare a aluminiului din Slatina, „aurul alb", bine gospodărit, este transformat in pro
duse deosebit de utile economiei
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cheltuieli cit mai reduse. O strădu
ință de zi cu zi, integrată acțiunii 
patriotice de a realiza cincinalul 
înainte de termen. Orice procent de 
creștere a beneficiilor determină un 
spor mai mare de venit . național, 
ceea ce înseamnă resurse crescinde 
pentru dezvoltarea noastră economi
că, pentru creșterea avuției naționale 
și. totodată, noi posibilități pentru 
ridicarea nivelului de trai al poporu
lui.

Se cuvine relevat că. in multe uni
tăți economice, oamenii muncii se 
străduiesc să realizeze producția cu 
o rentabilitate-superioară, obținind 
un volum de beneficii mai mare de- 
cît prevederile planului. In mod 
special merită remarcate rezultatele 
financiare deosebit de valoroase ob
ținute de o serie de întreprinderi — 
„Automatica", „Semănătoarea", în
treprinderea de mecanică fină, „Po- 
licolor", întreprinderea de utilaj chi
mic >,Grivița roșie", Întreprinderea 
de mașini grele, întreprinderea de 
calculatoare. întreprinderea de medi
camente, întreprinderea de tricotaje 

tîmpină ziua de 23 August cu reali-l 
zări de prestigiu in întrecere. Nu
mai in perioada care a trecut de la 
începutul anului, hidrocentrala de pe 
Dunăre a pulsat, in plus față de 
prevederile de plan. în sistemul e- 
nergetic național, 180 milioane kilo
wați-oră energie electrică. In felul 
acesta, colectivul; hidrocentralei și-a 
realizat integral, cu 5 luni șî jumă
tate mai devreme, angajamentul 
anual asumat inițial în întrecerea so
cialistă pentru devansarea cincinalu
lui.

Parameirii proiectați au 
fost realizați cu două luni 

mai devreme
GALAȚI (Corespondentul „Scîn

teii", Tudorel Oancea). — S-a îm
plinit, în aceste zile, un an de 
cînd a intrat în funcțiune, la Galați, 
cel de-al III-lea furnal de 1 700 mc. 
în această perioadă, de fapt, de la 
elaborarea primelor cantități de fon
tă, cu fiecare etapă parcursă, acest 
nou și modern obiectiv al siderur
giei de pe mâlul Dunării s-a înca
drat tot mai deplin in fluxul pro
ducției de fontă al întregii platfor
me. Acum, furnalul funcționează la 
parametrii proiectați, cu două luni 
mai devreme, realizind și indicii de 
calitate stabiliți. în acest fel, furna

„Crinul", toate din Capitală, de Com
binatul chimic Craiova, Combinatul 
minier și Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Suceava, de „Carbo- 
chirn" și întreprinderea de prelucrare 
a lemnului din Cluj, de multe alte 
unități ale economiei — care, în pri
mul semestru al anului, au înregistrat 
depășiri la planul de beneficii. In a- 
ceste unități, cea mai mare parte din 
beneficiile suplimentare au fost rea
lizate prin propriile eforturi ale co
lectivelor pentru economisirea resur
selor materiale, pentru perfecționarea 
producției, utilizarea cu indici supe
riori și în bune condiții a mijloace
lor tehnice, pentru eliminarea rebu
turilor, a cheltuielilor neeconomi- 
coase.

Nu toate întreprinderile au obținut 
insă, în activitatea lor economică, re
zultatele financiare scontate. în cinci 
luni din acest an nu au realizat in
tegral planul de beneficii mai multe 
unități, intre care întreprinderea de 
mașini electrice, întreprinderea de 
cabluri și materiale electroizolante 
și „Electronica" din București, „E- 

> lectroputere" și Fabrica de confecții 
din Craiova, Combinatul chimic Rim- 
nicu-Vîlcea, Combinatul de fibre ar
tificiale Brăila, întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice Iași, 
Combinatul petrochimic și Trustul de 
construcții industriale din Pitești, 
întreprinderea forestieră de exploa
tare și transport Caransebeș. între-, 
prinderea de. tricotaje „Zimbrul" din.

lul nr. 3 de la Galați produce astăzi 
la nivelul celor două obiective simi
lare construite anterior, modernele a- 
gregate și instalații funcționînd in 
bune condiții.

Livrări suplimentare 
la export

Printre colectivele care in aceste 
zile înscriu noi și însemnate succese 
in cronica marii întreceri socialiste, 
ce se desfășoară in întîmpinarea zilei 
de 23 August, se numără și petro- 
chimiștii piteșteni. Astfel, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii Fabricii de 
negru de fum din cadrul Combinatu
lui petrochimic de la Pitești, care 
au raportat îndeplinirea sarcinilor 
planului anual la export cu aproape 
6 luni înainte de termen, au livrat, 
suplimentar, pină la această dată, 
peste 2 400 tone negru de fum. La 
rindul său, colectivul care deservește 
instalația de acrilonitril, din același 
combinat, și-a realizat integral sar
cinile de export pe anul , in curs, în- 
registrînd o depășire a acestora de 
1 200 tone acrilonitril, expediate, zi
lele trecute, în Anglia, Italia și 
R.S.F. Iugoslavia.

Produse în premieră, 
la „1 Mai" din Ploiești

Constructorii de mașini de la în
treprinderea „1 Mai" din Ploiești au 

Suceava ș.a. Alte întreprinderi, pre
văzute să lucreze cu beneficii, au în
registrat in aceeași perioadă pierderi, 
deci au ajuns într-o situație finan
ciară, gravă, din care cauză nu mai 
contribuie, temporar, desigur, la for
marea resurselor din beneficii ale 
bugetului de stat. In această postură 
se află 8 întreprinderi din industria 
chimică, 2 din industria construc
țiilor de mașini-unelte și electroteh
nicii. 4 din industria ușoară, 4 din 
transporturi și telecomunicații.

Desigur, cauzele diferă în fiecare 
din întreprinderile care nu a desfă
șurat o activitate economică pozitivă, 
care nu a obținut rentabilitatea și 
volumul de beneficii planificate. Dar 
se pot desprinde unele neajunsuri 
comune a căror analiză prilejuiește o 
concluzie clară : nu cauzele obiective, 
nu factorii exteriori unităților sini cei 
care au determinat situația financia
ră necorespunzătoare a anumitor în
treprinderi, ci deficiențele concre
te. de natură organizatorică internă, 
insuficienta grijă față de gospo
dărirea resurselor materiale și bă
nești încredințate de stai spre 
administrare. Să ne oprim la 
citeva cazuri concrete. Bunăoară, la 
Combinatul de ingrășăminte chimice 
din Turnu-Măgurele nu o dată Sy-au 
constatat neajunsuri in domeniul 
utilizării mijloacelor tehnice. Și, to-

(Continuare in pag. a III-a) 

executat, pentru Combinatul siderur
gic de la Galați, primele agregate 
destinate încărcării, transportului și 
descărcării minereului. Pină acum, 
acest utilaj gigant de 30 metri lun
gime și 250 tone greutate se importa, 
în nomenclatorul de produse al în
treprinderii prahovene sint incluse, 
de asemenea, noi utilaje cu un grad 
înalt de tehnicitate7 pentru industria 
chimică, intre care schimbătoare de 
căldură din Oțeluri aliate și inoxida
bile, destinate combinatelor de la 
Craiova și Făgăraș.’

Toaie contractele onorate 
exemplar

BRA1LA (Corespondentul „Scin
teii", N. Grigore Mărășanu). — Pen
tru colectivul de salariați al între
prinderii „Laminorul" din Brăila a 
devenit o frumoasă tradiție modul 
exemplar de îndeplinire a sarcinilor 
de plan și a prevederilor contrac
tuale. Pină in prezent ei au realizat 
o producție globală suplimentară in 
valoare de 21,3 milioane lei și o pro- 
ducție-marfă de peste 20 milioane 
lei. Toate aceste depășiri se concre
tizează in realizarea și livrarea su
plimentară către beneficiari a can
tității de 5 397 tone laminate. Din a- 
cestea 2 941 tone s-au realizat la la
minorul nr. 1. unde s-a Evidential 
formația condusă de maistrul Ion 
Hincu. și 2 456 tone la laminorul nr.' 
2, unde in fruntea ’ întrecerii se si
tuează schimbul condus de maistrul 
Stelu Cociaș. Cu toate că unitatea 
a avut cel mai mare număr de con
tracte scadente din județ, colectivul 
de laminoriști și-a achitat în totali
tate aceste obligații.

Energie mai multă, 
cu consumuri minime

în primul semestru al anului, între
prinderea electrocentrale din Bucu
rești a produs o cantitate suplimen
tară de energie electrică, cu ajutorul 
căreia uzinele „23 August" ar putea 
funcționa, neintrerupt, mai bine de 
280 de zile. Acest rezultat este ur
marea firească a preocupărilor pen
tru mai buna exploatare a agregate
lor termoenergetice, cit și a acțiunii 
de economisire a combustibilului și 
a energiei electrice utilizate . pentru 
propriile cerințe. Bunăoară, în a- 
ceastă perioadă, colectivul de sala
riați al întreprinderii a reușit să re
ducă consumul de combustibil con
vențional cu 5 000 tone.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

au primit un grup de studenți 
și elevi americani

Președintele Consiliului de Stai’ al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ,și tovarășa 
Elena Ceaușescu au . primit, marți 
după-amiază, în stațiunea Neptun, 
un grup de studenți și elevi ameri
cani, care se află intr-o vizită in 
țara noastră, 1

La intilnire au participat tovarășii 
Vasile Vilcu. Ștefan Andrei și Ion 
Traian Ștefănescu, ministrul pentru 
problemele tineretului.

împreună cu tinerii americani 
s-au aflat Harry Morgan, președinte
le fundației „American Council for 
Nationalities Service" (A.C.N.S.), 
John D. Rockefeller IV, președintele

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Doamnelor și domnilor,
Dragi prieteni,
Este pentru mine și soția mea o 

deosebită plăcere să salut tinerii 
entuziaști din Statele Unite care 
poartă o denumire semnificativă 
de „Ambasadori ai prieteniei".

Aș dori sâ mulțumesc pentru 
minunatul program pe care for
mațiile respective ni l-au prezen
tat astăzi, fâcîndu-ne astfel cu
noștință cu muzica și cu dansul 
american.

într-adevăr, faptul că anul aces
ta. vor veni in România un număr 
mai mare de tineri americani, 
sper că va oferi posibilitatea de a 
cunoaște felul de. viață, sentimen
tele de prietenie, de ospitalitate 
ale poporului , român. De altfel, 
dacă m-aș referi la faptul că dom
nul Morgan și doamna s-au că
sătorit in România, aș putea spu
ne că, se pare, v-ați simțit 
destul de bine. Aș dori să vă fe
licit din toată inima pe dumnea
voastră și să vă urez multă feri
cire. multă sănătate, să aveți multi 
copii.(Aplauze). Aș avea mare plă
cere să-i văd in România. 
(Aplauze).

Domnul Morgan și domnul Ro
ckefeller în cuvintul lor s-au refe
rit la tradițiile poporului român, 
la necesitatea de dezvoltare a co
laborării intre popoarele noastre, 
ceea ce corespunde intereselor pă
cii și unei vieți mai bune.

într-adevăr, fiecare popor își 
are istoria să. fiecare popor a cu
cerit independența și bunăstarea 

Sinteza întocmită ieri Ia Ministerul Agriculturii
demonstrează:

PE OGOARE SE MUNCEȘTE
CU SPOR
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luPXvesF'VTi’gifiîa •WeSTeyăh’ College,' 
R. Stratton, din' partea A.C.N.S.. in
stituție sub patronajul căreia se or
ganizează vizitele a numeroși sțu- 
.denți și elevi din S.U.A. in Româ
nia. vizite inaugurate anul trecut, 
in cadrul programului sugestiv inti
tulat „Ambasadorii prieteniei".‘

Aceste călătorii răspund dorinței 
studenților și elevilor americani de 
a lua contact direct cu realitățile ță
rii noastre, cu munca și preocupă
rile tineretului român, de. a Contri
bui la mai buna cunoaștere recipro
că, la o mai stririsă apropiere in
tre cele două popoare, in folosul 
destinderii și consolidării păcii in

prin grele lupte și sacrificii, in
clusiv poporul Statelor Unite ale 
Americii. De altfel, dacă nu mă 
înșel, peste 3 ani veți sărbători 
200 de ani de la independență.

Trăim astăzi însă cu totul alte 
vremuri ; cuceririle științei, civi
lizației au creat condiții noi pen
tru ca toate popoarele să poată 
să-și afirme atît capacitatea crea
toare, cît și posibilitățile de a-și 
crea o viață mai bună. Sperăm că 
eforturile pe care le depun 
popoarele pentru a asigura o 
lume mai bună, fără războaie, o 
lume a păcii vor fi încununate cu 
succes. în direcția aceasta s-au ob
ținut o serie de rezultate, se între
prind pași de mai toate popoarele.

Sint bucuros să constat că între 
România și Statele Unite se dez
voltă relații bune de colaborare în 
toate domeniile de activitate, și aș 
putea aprecia că vizitele, turneele 
dumneavoastră în România sint 
tocmai expresia acestor relații tot 
mai bune, care se dezvoltă între 
România și Statele Unite.

Sper că ați constatat că poporul 
român, tineretul român este ani
mat de sentimente de prietenie, de 
dorința sinceră de colaborare, de 
a trăi în pace, de a-și putea edifica 
societatea’ socialistă în libertate, de 
a-și crea o viață așa cum o do
rește el.

Așa cum am spus și anul trecut, 
președintele dumneavoastră a fă
cut un început bun prin vizita în 
România, așa cum și vizita mea 
in Statele Unite la un an după 
vizita sa a constituit un moment 

lume. Ele au avut, in presă și in 
rindul opiniei publice americane., un 
larg ecou, amplificat de primirea Ia 
29 iunie 1972 a unora din grupuri
le de elevi și studenți de către pre
ședintele Nicolae. Ceaușescu. a cărui 
puternică personalitate politică se 
bucură de o înaltă apreciere.

în această suită de manifestări 
prietenești se înscrie și actuala [vi
zită în țara noastră, la care parti
cipă, în acest ân. aproximativ 2i000 
de studenți și elevi din numeroase 
state ale S.U.A. Din rindul acestora 
șe numără și cei 200 de elevi și stu- 

(Continuare iu pag. a VlI-a)

important. în relațiile dintre țările. 
noastre. Sigur că contactele dintre 
șefii de state, între oamenii poli
tici au importanța lor în prietenia 
între popoare, dar, trebuie să spun 
că, după părerea mea, un rol de 
cea mai mare importanță îl au 
contactele directe între oamenii de 
toate categoriile, între tineretul 
țărilor, pentru că, pină la urmă, 
popoarele, tineretul trebuie să facă 
totul pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună. Omenirea numără a- 
proape 4 miliarde de oameni. Ti
neretul reprezintă peste 1 miliard. 
Vă închipuiți ce înseamnă ca ome
nirea să acționeze cu toată fermi
tatea pentru o politică nouă, de
oarece nimeni nu va putea să nu 
țină seama de dorința popoarelor, 
îndeosebi, doresc din nou să men
ționez tineretul, care este o forță 
puternică, care a fost întotdeauna 
de partea progresului, colaborării 
și, astăzi, mai mult ca oricînd, tre
buie să fie o forță principală în 
lupta pentru o lume mai dreaptă.

Vă rog să duceți poporului ame
rican sentimentele de prietenie ale 
poporului român. Vă rog. dragi 
prieteni tineri, să duceți tinerilor 
și tinerelor din țara dumneavoastră 
sentimentele de prietenie ale tine
retului român, dorința de a se 
întîlni tot măi des, de a realiza 
o strînsă colaborare cu tineretul 
american, contribuind prin aceas
ta Ia prietenia popoarelor noastre, 
la cauza păcii in lume.

Vă urez multă fericire, multă Să
nătate și sper să mai reveniți in 
România. (Aplauze).
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Pivotul întregii munci politice de masăFAPTUL!
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radio. Am con- 
programele bri-
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în mijlocul halei,

Vin de..

PERFECTIBILĂ- A UNEI MARI ÎNTREPRINDERI BUCUREȘTENE

LA ÎNTREPRINDEREA JU

DEȚEANĂ DE INDUSTRIE

LOCALĂ VÎLCEA

S-a intimplat la întreprinde
rea minieră Moldova Nouă (Ca- 
raș-Severin). In timp ce un 
tren încărcat cu minereu înain
ta pe o galerie principală a 
minei centrale, dintr-un vago- 
net a căzut o bucată de rocă 

. masivă, din cauza căreia s-a 
spart coloana de aer comprimat. 
In mai multe orizonturi ale mi
nei lucrul a fost întrerupt. 
Pentru: înlăturarea defecțiunii 
urma să fie adus, ca și in ca
zul altor accidente similare, un 
grup electrogen de la. atelierul 
de întreținere a minei. Aceas
ta insă — după cum ne relatea
ză corespondentul voluntar Ion 
Hurtupan — ar fi însemnat ca 
lucrul să fie reluat abia după 
10 ore. Picherii Ilie Cr.istescu 
și Ion Mărășescu,' maistrul e- 
lectromecanic Gheorghe Dra- 
gomir, mecanicul de locomoti
vă Gheorghe Floca, suprave
ghetorul Ion Cocîrlă. sudorul 
Eugen Cretelca și alții au pro
pus ca, de data aceasta, să adu
că grupul electrogen din' ate
lierul uzinei de preparare, care 
avea acces direct la locul a- 
variei. $i au procedat întoc
mai. Urmarea? In numai 20 de 
minute, coloana de aer a fost 
repusă în funcțiune. O idee sim
plă, dar prețioasă : datorită 
a fost salvată o producție 
valoare de peste 200 000 lei.

Ioan Hegheș și Mihai Moldo
van. primul — președinte, iar 
al doilea — inginer-șef la coo
perativa agricolă de producție 
din satul Boian, județul ~ ' 
au plecat intr-o ’ .. ’ 
(fără autorizația corespunzătoa
re) la vînătoare de țapi. După 
ce au făcut împreună planul de 
bătaie, unul s-a așezat la pindă 
intr-o parte a pădurii, iar celă
lalt in altă parte. La un mo
ment dat, intr-un tufiș in fața 
lui M. M. au început să se miște 
niște frunze. M. M. a pus arma 
la ochi și a apăsat pe trăgaci. 
Rezultatul ? loan Hegheș, care 
intre timp iși schimbase locul 
de pindă mai aproape de M.M., 
a fost rănit mortal.

„Avicola**  ?
Pe bulevardul Independenței 

din Tirgoviște, întreprinderea 
agricolă de stat „Avicola" Titu 
ă deschis un magazin de pre
zentare. în prima zi și în zi
lele următoare, gospodinele au 
găsit aici pui la Irigare și di
verse alte specialități de pasă
re. Acum, in această unitate se 
vinde... vin. Grătarul, după cum 
recunoaște Ileanca Silvia, res
ponsabila magazinului, a deve
nit un simplu obiect de decor. 
Oare întreprinderea produce vin 
in loc de pui ? Poate n-ar fi 
rău, dacă produce totuși pui, 

magazinul de 
' altfel

Ion Marghescu. din . comună 
Poroina Mare (Mehedinți), și-a 
adui aminte intr-o zi că posedă 
un libret C.E.C., eliberăt acum 
doi ani la Galati. Dar cum 
avea pe el un sold de numai 
25 lei s-a hotărit „să-l măreas
că" fără nici o depunere. Cu 
propria-i mină a trecut lă capi
tolul „sold" o dată 475 lei, iar 
altă dată încă. 2 500 lei. Săvir- 
șise — considera el — un fals 
perfect. A așteptat un timp și 
după aceea s-a gindit să dea... 

- lovitura. In ziua de 10 iulie 
a.c. t-a prezentat la sucursala 
.iudef.eană C.E.C. din Drobeta 
Tr. Severin și a ridicat 700 lei. 
Falsul n-a fost observat de 
funcționarele care au operat in 
acte. In ziuă următoare, I. M. 
a venit din nou la aceeași uni
tate C.E.C. să ridice suma de 
2 000 lei. De această dată, ope
rația n-a mai fost făcută cu 
ochii închiși. Drept pentru care, 
in clipa cind I. M. . aștepta, ne
răbdător, cei 2 000 lei au apă
rut organele de miliție. In pre
zent, I. M. așteaptă ca instanța 
de judecată să-i facă „lichida
rea" prevăzută de lege.

„Norocul**  
scanda-
lagiului

Petre Bărdăhan din București, 
strada Uranus nr. 2, avea, după 
ce se îmbătase, chef de ceartă. 
Și, cum ii ieșise înainte unita
tea Loto-Pronosport de la între
tăierea Căii 13 Septembrie cu 
strada Uranus, S-a hotărit să-și 
încerce aici... norocul. Pretex- 
tind că nu primise restul cu
venit (rest iluzoriu după cum, 
de altfel, a recunoscut ulterior), 
a incenut un scandal, care nu 
s-a isprăvit decit după inter
venția . organelor de ordine, la 
Circumscripția de miliție nr. 12. 
Reținut pentru tulburarea liniș
tii publice, P. B. a compărut a 
doua, zi in . fața instanței de ju
decată. Aici și-a primit „restul" 
cuvenit : două luni de închi
soare.

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
ii corespondenții „Scînteii"

Am in față primele trei numere pe 
1973 ale gazetei uzinale de la între
prinderea de motoare și compresoare 
„Timpuri noi" din București ; edito
rialele lor au un titlu comun : „1873 
— an hotăritor pentru înfăptuirea 
marelui obiectiv CINCINALUL ÎN 
PATRU ANI ȘI JUMĂTATE". în e- 
sență. cele trei articole relevă ace
lași aspect : măsurile politice și or
ganizatorice ce trebuie întreprinse 
în acest an pentru realizarea unui 
volum de producție sporit. Firește, 
sarcina a stimulat energiile și ini
țiativa oamenilor, drept care, la sfir- 
șitul primului semestru, colectivul în
treprinderii a raportat îndeplinirea și 
depășirea atit a planului, cit și a an
gajamentului asumat in întrecerea so
cialistă.

Un rol important în dezvoltarea 
responsabilității comuniste față de 
bunul mers al producției, implicit, 
in realizarea acestui succes — consi
deră tovarășii din uzină — l-a avut 
modul in care a fost organizată aici 
munca politică de masă în sprijinul 
producției.

Anul acesta, activitatea agitatori
lor, colectivelor gazetelor de perete, 
agitația vizuală, propaganda 
au fost îndrumate pe baza 
ziilor desprinse de comitetul 
tid din unele sondaje de 
Primul, efectuat la nivelul 
prinderii, pe un eșantion i 
salariați de profesii diferite, a soli
citat păreri privind îmbunătățirea și 
perfecționarea activității în domenii
le organizatoric, economic și în mun
ca politico-educativă. Un alt sondaj, 
organizat cu concursul a 100 de mun
citori din secția turnătorie, a inves
tigat posibilitățile de creștere a pro
ducției și productivității muncii prin 
cultivarea responsabilității oameni
lor față de calitatea produselor și 
reducerea rebuturilor. Cele 471 pro
puneri rezultate cu acest . prilej au 
stat la baza unui plan de măsuri al 
comitetului de partid, cu termene și 
responsabilități concrete. Obiectivul 
central al acestui plan era stimula
rea. prin mijloacele specifice muncii 
politice de masă, a întregii activități 
de producție in această prestigioasă 
uzină.

Calitățile principale ale muncii po
litice, conceput? unitar și organizate 
temeinic, pe baza cunoașterii condi
țiilor din intreprindere și a principa
lelor direcții de acțiune, s-au vădit a 
fi, înainte de orice, diversitatea, cit și 
continuitatea. Așa. de pildă, pe baza 
propunerilor amintite, se organizea
ză — in fiecare lună — o serie de ac
țiuni, din care notăm : o masă ro

tundă pe tema „Rolul specialiștilor 
în stabilirea și aplicarea unor me
tode și tehnologii moderne de lucru" ; 
o consfătuire cu inovatorii privind 
eficiența economică a raționalizări
lor în procesul de producție : ex
puneri — între care cităm pe cele 
consacrate asimilării și introducerii 
în fabricație a unor motoare noi. cu 
randament și parametri superiori, 
organizării procesului de producție 
pe tehnologii de grup, containerizării 
transporturilor uzinale ș.a. Interesan
te au fost, de asemenea, dezbaterile 
pe tema „Rebuturile, o problemă 
tehnică, de eficiență, dar și de con
știință", intilnirile dintre tinerii de 
curind angajați și muncitorii cu 
vechime și experiență 
in

s-au stabilit soluții. Astfel, s-a reușit 
ca reparația planificată inițial să du
reze peste 30 de zile, să se efectueze 
în numai 13 zile. Succesul acesta — 
ne spunea sudorul Marian Dîrstaru 
— îl dedicăm marii sărbători de la 
23 August.

O interesantă experiență există 
aici și în folosirea agitației vizuale. 
Ceea ce se remarcă îndeosebi este 
reînnoirea periodică a acesteia, grija 
pentru ținerea „la zi" a 
rilor. La secția prelucrări 
nice, bunăoară, iu miji. ..' 
am întilnit. un adevărat „ecran" al 
agitației vizuale : 7—8 panouri care 
se schimbă periodic, redau : angaja
mentul colectivului in cinstea zilei 
de 23 August ; realizările, pe de
cadă și lună ; panoul intitulat „Cei

tehnică 
conclu
de par- 
opinie. 
între- 

de 400

mijlocul oamenilor cărora li se adre
sau și însoțite adesea de aplicații și 
demonstrații practice, aceste acțiuni 
au contribuit la stabilirea celor mai, 
adecvate soluții pentru realizarea 
planului și angajamentului asumat.

Sondajele de opinie care au pre
cedat elaborarea planului muncii 
politice au contribuit și la imbogă- 
țirea formelor de activitate 
agitatorilor, la valorificarea
rerilor muncitorilor exprimate în 
discuțiile cu agitatorii. în organiza
ția de bază din secția mecanic-șef, de 
pildă, s-a încetățenit practica unor 
scurte ședințe săptămînale în cadrul 
cărora agitatorii comunică propune
rile, opiniile colegilor lor despre mo
dul in care cred că trebuie rezolvată 
o sarcină sau alta. Iată un exemplu. 
La începutul lunii iulie trebuiau să 
înceapă reparațiile capitale ale agre
gatelor de Ia turnătorie. Agitatorilor, 
repartizați pe echipe și lucrări, li 
s-a sesizat lipsa unor piese de 

ischimb. Pe loc s-a trecut la execu
tarea lor. Continuînd acțiunea, agi
tatorii au inițiat convorbiri pe gru
pe de oameni, arătînd, prin calcule, 
ce importanță are reducerea timpului 
de reparații pentru realizarea sarci
nilor de plan. Toate ședințele opera
tive din această perioadă au dezbătut 
situația fiecărui loc de muncă și. la 
propunerile concrete ale agitatorilor,

mai buni dintre cei mai buni", pre
zintă 11 fruntași în producție. în 
hală, alte lozinci și chemări : „în
cinstea zilei de 23 August, colectivul 
liniei tehnologice nr. 2 se angajează 
să termine planul pe 8 luni pină la 
22 august și să facă economii de 
piese de schimb în valoare de 
600 000 de lei" ; „Tovarăși ! 5 minute 
irosite din producție de către fiecare 
salariat reprezintă valoarea ă 7 com
presoare de 5 mc/minut“. Interesantă, 
de asemenea, vitrina intitulată „Ca
litatea văzută în alb și negru" : raf
turile din stingă, pe fond alb, pre
zintă piese de cea mai bună calitate 
in dreapta, pe fond negru, rebutu
rile. Alături, un panou : „Nu ne fac 
cinste tovarășii care în 6 luni au 
rebutat" (și urmează numele a trei 
muncitori, piesele rebutate și valoa
rea acestora). în același perimetru, 
gazeta satirică „Urzica" iși îndreap
tă „țepii" împotrivă altor risipitori 
de bunuri și vălori materiale.

— Puterea de influențare a agita
ției vizuale, spune tov. Ion Cotigă, 
mdmbru in biroul organizației de 
bază din secție, este amplificată la 
noi și datorită practicii agitatorilor 
de a explica pe larg semnificația ci
frelor. a argumentelor ori a faptelor 
înscrise pe lozinci și panouri. Cind 
la începutul acestei luni a apărut la 
panou lista rebuturilor, am convo-

cat in prima pauză oamenii. Le-am 
spus ; un arbore cotit costă intre 350 
și 3 500 lei ; lancu Tudor a rebutat 
in 6 luni mai multe piese. Acolo, in 
fața colectivului, l-am pus pe el să 
calculeze. A rezultat o sumă de ci- 
teva mii de lei. Apoi, am întrebat : 
ne putem permite, tovarăși, să irosim 
asemenea valori ? Critica colectivă 
și existența, in continuare, a panou
lui amintit, vor determina, cred eu, 
schimbarc-a atitudinii multor oameni.

Din păcate, cu toate bunele rezul
tate obținute pină acum, comitetul de 
partid al uzinei n-a izbutit încă să 
pună in acțiune, cu aceeași eficiență, 
intregul arsenal al muncii politice de 
masă. Stația de radioamplificare și 
brigada artistică de agitație au o ac
tivitate nu numai sporadică, ci și 
unilaterală. Stația de radioampli
ficare se aude 1 
ultima vreme, iar 
transmit, îndeosebi, 
posturile noastre de 
sultat și unul dintre 
găzii. Sigur, este notabil faptul că el 
a fost prezentat în cîteva secții, la 
locurile de muncă. Dar conținutul 
este deficitar. Programul „Fără mă
nuși" — pentru că despre acesta esle 
vorba — abundă în generalități ba
nale de genul ..Cutărică", „Gheorghe 
Cutare", „n-a făcut", „n-a dres" sau 
,.X nu răspunde la salut" etc., etc. 
fără să-și justifice cit. de cit titlul. 
Caracterul concret, clar, precis tre
buie asigurat și acestor mijloace ale 
muncii politice de masă cu o bine
cunoscută fotță educativă.

Evident, lipsurile sint lipsuri. Dar 
comuniștii de la întreprinderea „Tim
puri noi" au dobindit în munca poli
tică de masă o experiență care-i va 
ajuta să depășească lipsurile și in a- 
celași timp să continue să perfecțio
neze și să generalizeze în fiecare sec
ție și atelier, la fiecare loc de muncă 

au ciștigat ca experiență.

Un hotel nou in Ploiești nu putea să fie botezat altfel decit... „Prahova"

Experiența fabricii de stofe „Dorobanțul -Ploiești

FORME EFICIENTE ALE DIALOGULUI

încă de-acum, din plină vară, 
colectivul fabricii de stofe 
„Dorobanțul" iși pregătește pro
ducția anului viitor. Pentru a 
cunoaște opinia cumpărători
lor, fabrica „Dorobanțul" 
deschis două magazine |
prii de prezentare și i
facere a mărfurilor. Unul 
află in centrul Ploieștiului, 
strada Teatrului nr. 12, iar altul 
în imediata apropiere a între
prinderii. Aici, săptămină de 
Săptăniină. sint prezentate noi 
sortimente de stofe in metraj 
mic. pentru sondaj. Tuturor 
clie.nților sosiți in magazin yin- 
zătorul le cere părerea asupra 
noutăților prezentate. aSupra 
desenelor realizate de către cen
trul de creație al fabricii. Toa
te propunerile și sugestiile sint 
notate cu grijă intr-un caiet, 
care este prezentat conducerii 
fabricii.

Sondajul preferințelor publi
cului se face și sub o altă for
mă — tot atit de eficace 
celălalt magazin, din 
rea fabricii. Cine 
aici? Țesătoarele 
rele insele, cele 
duc stofele. Periodic, 
litate de cumpărătoare, ele se 
intilnesc cu conducerea fabri
cii și discută ce mai este de fă
cut pentru ca stofele „Doroban
țul" să le bucure, în primul

rind. pe ele însele. „Asemenea 
consultări 
rul unități 
și scopul de a intări la salaria- 
ții noștri responsabilitatea pen
tru marca fabricii".

De la interlocutor am 
și despre o altă formă intere
santă de sondaj. Este vorba 
faptul că atit directorul, cit 
alte cadre de la serviciile 
producție, 
centrul de creație, 
magazinele de specialitate pen
tru a asculta părerile oame
nilor despre produsele fabri- 

arăta directorul, 
declinăm calitatea și 

discuție ad-hoc cu 
Această formă de 

folosi și in 
‘-1 că în

la 
apropie- 

cumpără de 
și filatoa- 
care pro- 

in ca-

cii. 
ne 
O 
ții. 
daj o vom 1 
linuare, pentru că în 
acesta aflăm nu numai 
ciorile bune. dar și doleanțele, 
observațiile, propunerile".

Aceste forme variate de con
sultare directă cu publicul au 
dat posibilitate fabricii să pună 
in lucru peste 125 de noi mo
dele, mai frumoase, care vor fi 
prezentate in curind la contrac
tări. Experiența fabricii ..Do
robanțul" din Ploiești merită să 
fie studiată și aplicată și de 
alte colective industriale simi
lare.

avem 
clien- 

son- 
con- 
felul 

apre-

Const. CĂPRARU
corespondentul „Sclnteii"

produse diversificate, 
la nivelul exigențelor

populației
Toate cele peste 150 de sorti

mente cite se realizează în uni
tățile care aparțin de I.J.I.L. 
Vilcea sint desemnate să satis
facă cerințele exigente și diver
sificate ale populației din județ, 
ca și din numeroase localități ale 
țării. în funcție de aceste ce
rințe, de creșterea lor. s-a mărit 
și volumul producției de la o 
lună lâ alta. Întrucît la ora ac
tuală sint solicitate mari canti
tăți de materiale de construcții, 
conducerea întreprinderii vilce- 
ne a luat o serie de măsuri care 
s-au repercutat favorabil în 
realizarea suplimentară a peste 
150 000 cărămizi. 600 mc prefa
bricate din beton, 25 tone mo
zaic. 8 000 tone agregate de riu 
etc. Toate aceste produse au fost 
imediat puse la dispoziția orga
nizațiilor comerciale pentru des
facerea către populație.
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I
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Modele noi

Ioan VLANGA

de confecții

LA F. C. BOTOȘANI

BOTOȘANI (Corespondentul 
„Scînteii", N. Zamfirescu). — 
Confecțiile executate la Boto
șani se bucură de o bună apre
ciere în rîndul beneficiarilor din 
țară și de peste hotare. Este un 
bun cîștigat de întregul colectiv 
al fabricii, rezultat al preocu
pării continue pentru a crea mo
dele noi, pe gustul și cerințele 
cumpărătorilor.

— La începutul acestui an — 
ne spune tovarășul I. Schwartz- 
berg, inginerul-șef al fabricii — 
noi ani efectuat mai multe șon- 
daje de opinii, atit prin maga
zinul de prezentare și desfacere 
al fabricii, cit și cu prilejul u- 
nor consfătuiri cu populația a-

supra confecțiilor pe care le ofe
rim, dacă acestea corespund sau 
nu cerințelor și preferințelor. 
Sintetizînd opiniile cumpărăto
rilor, am ajuns la concluzia lan
sării în producție a unor noi 
modele cu caracteristici superi
oare celor executate anterior.

în atelierul de creație al fa
bricii — dotat cu mașini spe
ciale și dispozitive care mecani- 
zează diverse operații — s-au 
conceput și lansat în producție, 
de Ia începutul anului și pină 
acum, 140 de noi modele de con
fecții. în consonanță cu prefe
rințele cumpărătorilor, 
rinlele modei. ■

La cantinele -restaurant, pe
echipelor cetățenești

Astăzi, organizatorii 
cantinelor-rescaurant din 
întreprinderile județului 
Prahova se pot minări 
cu multe rezultate nota
bile : sporirea numărului 
țle abonați (de la 6 400 
in 1972, la circa 10 000 in 
prezent), depășirea cu 
regularitate a indicatori
lor de plan (in primul se
mestru din acest an „des
facerile" au fost realizate 
in proporție de 120 la 
sută, producția proprie 
reprezentind peste 70 la 
sută din totalul vînzări- 
lor). introducerea auto
servirii la cantinele de la 
rafinăria Brazi și Uzină 
dă reparații Ploiești, or
ganizarea de gospodării 
anexe pe lingă 15 cantine 
(pentru creșterea anima
lelor). înființarea de mi- 
crocantlne la întreprinde
rile care nu au cantine 
proprii (Uzina de reparat 
material rulant, secția 
Nord a întreprinderii de 
utilaj chimie. întreprinde
rea „Dacia", „Tehriolemn", 
IMUT, întreprinderea de 
industrializare a cărnii. în
treprinderea „Sticla Pra
hovei" — unde se serveș
te masa pregătită in bu
cătăriile cantinelor apro
piate) ș.a.m.d.

Asemenea rezultate po
zitive se dâtoresc. fără 
Îndoială, în primul rind, 
atenției acordate de con
ducerile Întreprinderilor, 
de organizațiile de partid 
și Sindicale, preocupării 
colectivelor de lucră
tori ale cantinelor-res
taurant, organelor comer
ciale locale și între
prinderilor care patronea
ză respectivele unități de 
alimentație. Dar la fel de 
prețios a fost și aportul 
celor cîteva zeci de echipe 
de control obștescv repar
tizate să verifice cele 26 
de cantine-restaurant din 
județul Prahova. Prin 
prezența lor inopinată, 
prin observațiile și pro
punerile formulate, con
trolorii obștești au acțio
nat pentru îmbunătățirea 
activității cantinelor-res
taurant, pentru creșterea 
calității servirii abonați- 
lor. Un exemplu :

— în urma sesizărilor 
făcute de echipa de con
trol obștesc, care consta
tase in mai multe rinduri 
lipsa .de preocupare a 
gestionarului pentru păs
trarea alimentelor, am 
procedat la schimbarea 
acestuia — ne spunea Va
sile lonescu, președintele 
comitetului de cantină de 
la Rafinăria

Ploiești, 
crucile 
radical, 
dorința 
tăți aprovizionarea 
tinei — lucru 
insistență 
obștești — am organizat, 
începi nd cu acest an 
grădină 
cultivarea 
iar in scurt 
popula cu pește 
pregătit și 
forțele proprii ale "între
prinderii.

Fără a diminua cu ni
mic rezultatele meritorii 
la care ne-am referit 
pină acum, vom insera, in 
continuare, citeva consta
tări care considerăm că 
ar trebui să stea in cen- 
trțil atenției echipelor ce
tățenești, constatări prile
juite de raidul pe care 
l-am întreprins zilele tre
cute — împreună cu 
Grigore Mihail, repre
zentant al consiliului lo
cal F.U.S.. și cu Buga 
Teodor, director adjunct 
al direcției comerciale 
județene — mergînd pe 
urmele controlului obștesc 
in cantinele prahovene.

...Uzinele „1 Mai", 
avizierul

>meniurile 
cind 
tele 
mai 
puși

ne atunci lu- 
s-au schimbat 

Totodată, din 
de a imbună- 

can- 
cerut cu 

de controlorii

; o 
anexă pentru 
zarzavaturilor, 

timp vom 
bazinul 

amenajat cu

La 
cantinei citim 

zilei. Cunos- 
că abonamen- 

: pe o perioadă 
cetățenii fiind 

situația de a 
opta, ori pentru meniul 
I. ori pentru meniul II, 
fără să știe de la început 
ce vor cuprinde ele in fie
care zi, avem o nedume
rire :

— Abonaților la meniul 
I, cărora nu le place cior
ba de zarzavat, ce le pu
teți oferi în schimb ? — 
îl întrebăm pe Ion Co- 
man, ajutorul șefului de 
cantină.

— Ciorbă de (scurtă 
pauză)... ciorbă de zarza
vat.

— Nu știți 
altceva ?

— Cum 
e trecut 
cartea de 
circa 80 de feluri de cior
be și supe — n.n.).

— Atunci de ce nu fa
ceți, in cadrul 
meniu, mai 
la alegere ? 
pentru felul 
tru felul II, 
desert 7

Răspunsul 
interlocutorul a preferat 
doar să ridice din umeri 
— e clar că nu poate fi 
decit unul singur : lipsa 
de diversitate a meniuri
lor se datorește comodi-

tații personalului canti
nei. Pentru că e mai ușor 
să pregătești toate por
țiile la fel decit să faci 
mai multe feluri separa
te. Numai că. procedind 
astfel, se încalcă însuși 
principiul . de bază după 
care cantinele de între
prinderi au fost transfor
mate — conform Legii nr. 
9/1971 — in cantine-res
taurant : sălariaților să 
ii se ofere — in cadrul 
aceluiași meniu — mai 
multe feluri de mîncare, 
la alegere.

Din păcate, situația de 
la cantina uzinelor ,.l 
Mai" nu este o excepție. 
Tovarășul director adjunct 
ăl direcției comerciale 
ne-a informat că dintr-o 
analiză efectuată de res
pectiva direcție, a rezul
tat că și la alte can
tine nu s-a adoptai. 
Încă sistemul meniurilor 
la alegere. Mai mult, la 
cantinele Dorobanțul. Vul- 
turul-Comarnic, “ 
Filipeștii de ______ ,
C.F.R.. întreprinderea de 
utilaj chimic. ..1 Mai“- 
Bucov, nici măcar nu se 
face minimul efort de a 
se' oferi abonaților cel pu
țin două meniuri. Toți a- 
bonații — fie că le place, 
fie că nu — trebuie să 
mănince aceeași mincate. 
Ca să nu mai vorbim de 
lipsa — aproape cu desă- 
virȘire — a meniurilor 
dietetice. Am înțeles insă, 
din discuția avută cu re
prezentantul organului 
comercial local, că va tre
bui șă existe in acest 
sens o mai mare preocu
pare, 
să se 
deni, 
ților 
restaurant să li se ofere 
o varietate mai mare de 
meniuri.

...Cantina întreprinderii 
de utilaj chimic. Solici
tăm registrul unic de 
control pentru a consulta 
procesele verbale încheia
te de echipa obștească.

— Registrul e la res
ponsabil — ni se răs
punde.

— $i responsabilul ?
— E plecat (nimeni nu 

cunoștea unde anume — 
n.n.).

De față, 
președintele 
sindical 
Necula 
vine :

— Să

incin- 
între- 
conti-

in rest nu avem proble
me deosebite cu cantina.

— Cite bufete de 
tă funcționează in 
prinderea dv ? — 
nuăm noi discuția.

De parcă se aștepta la 
o asemenea întrebare, in
terlocutorul zimbi, după 
care reveni :

— Aici e o problemă 
care m-a supărat foarte 
mult. La singurul bufet 
care 
timp 
niște

Berceni, 
Pădure,

pentru ca lucrurile 
îndrepte pretutin- 
pentru ca abona- 
de la cantinele-

la discuție, 
comitetului 

al întreprinderii, 
Neculae, inter

știți că, în afară 
de chestiunea cu respon
sabilul, care nu prea res
pectă programul de lucru,

funcționa 
în urmă 
cozi...
Si ce-ați 

tunci ? Ați • mai 
alte bufete ?

— Nu. L-am 
pe cel existent._  l 1

— Nu 
mai funcționează bufetul 
cu 
schimb, 
prin secții cu gogoși...

Fără comentarii !
Nu putem încheia acest 

capilbl fără a sublinia1 și 
un alt neajuns : in nici o 
intreprindere prahoveană 
— acolo unde funcționea
ză bufete de incintă — a- 
cestea nu au program 
după-amiază și in cursul 
nopții, de parcă salariații 
care lucrează în schimbu
rile II și TII nu ar avea 
nevoie de serviciile lor. 
Cu citeva excepții, ob
servația este valabilă și 
în privința programului 
de servire a mesei calde 
în cantine.

...Am prezentat faptele 
de mai sus, așa 
le-am 
abținîndu-ne

cu puțin 
se formau

făcut a- 
inființat

desființat

vă mirați ! Nu

gustări, dar. in 
merge cineva

cum 
întilnit pe teren, 

de la co
mentariile care se impun 
singure. Lăsăm concluzi
ile, in primul rind, in 
seama celor care organi
zează și 'conduc efectiv 
cantinele-restaurant. E- 
chipele de control obștesc 
— care, 
arătat, 
puneri 
trebui, 
siste, 
supra 
conținut din 
cantinelor-restaurant, de- 
terminind prin observa
țiile și sugestiile lor o 
mai mare preocupare a 
factorilor în drept, pri
vind diversificarea me
niurilor, organizarea bu
fetelor de incintă, pro
gramul lor de lucru, in
cit să se asigure condiții 
mai bune de alimentație, 
pe timpul programului de 
lucru, a tuturor salariați- 
lor din întreprinderi.

Mihai IONESCU

așa cum 
intervin . cu 
eficiente — 
și ele, să

in continuare, a- 
problemelor de 

activitatea

am 
pro- 
vor 
in-
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exprimă starea de prosperitate a întreprinderii
Ea nu poate fi ignorată nici măcar o

*

Cu consumuri reduse de materii prime și materiale, de combustibil 
șl energie, efecte economice maxime — iată o sarcină majoră, de ex

cepțională importanță, trasată de' partid, pentru fiecare întreprindere, 
pentru fiecare om al muncii. Urmărind modul de îndeplinire a acestei 
sarcini, ziarul nostru relevă atit rezultatele pozitive obținute, cit și 
felul în care se asigură înlăturarea unor neajunsuri din acest dome
niu'. In cadrul acestor preocupări, dăm azi cuvîntul tovarășului ingi
ner GHEORGHE STOICA, adjunct al ministrului energiei electrice.

— Ca cetățean și, în primul rind, 
ca specialist mă simt dator să iau 
cuvintul in procesul .risipei de ener
gie electrică, de combustibili, inițiat 
de ziarul „Scinteia", desfășurat in 
cadrul acțiunii privind creșterea efi
cienței activității economice — ne-a 
spus, la începutul convorbirii noas
tre, tovarășul adjunct, de ministru. 
Dezbaterea vizează necesitatea eco
nomisirii pe toate căile a energiei 
electrice și termice, a combustibilu
lui.

— Deci, judecăm lucrurile 
prin prisma importantei majo-

- re a gospodăririi fiecărui ki- 
lowat-oră, la scara economiei...

— La acest nivel, datele de care 
dispunem arată că fiecare kilowat-oră 
de energie electrică livrată asigură 
o creștere a producției industriale cu 
9.5 lei și a venitului național cu 
4 lei. Eficiența economică a utiliză
rii energiei electrice în industrie este 
de 50 de ori mai mare decît valoarea 
cheltuielilor efectuate în centralele 
termoelectrice pentru producerea a- 
cesteia. Cit privește combustibilul, și 
în cazul acestuia, comparațiile sînt 
elocvente ; prin folosirea unui kilo
gram de combustibil convențional se 
obține o producție industrială în va
loare de 4.2 lei și o creștere a veni
tului național de 2.3 lei. Ca urmare 
a arderii aceleiași cantități de com
bustibil în centralele termoelectrice 
se înregistrează efecte economice su
perioare ; adică o cantitate de ener
gie electrică de 3 kWh care, utili
zată in industrie, generează un spor 
de producție in valoare de 285 lei 
și un aport la creșterea venitului na
țional de 12 lei. Am prezentat aceste 
calcule pentru a sublinia faptul că 
cu o asemenea eficiență economică 
ridicată se produce in țara noastră 
peste 83 la sută din întreaga canti
tate de energie electrică.

— Eficiența producției de e- 
nergie este, intr-adevăr, dem
nă de remarcat. In ce măsură 
insă datele de care dispuneți 
relevă însemnătatea economi
sirii energiei electrice și ‘reali-, 
zării unor consumuri cit mai 
strinse, mai raționale in dome
niul energiei și combustibi

lului ?

— Pentru fiecare 1 000 kWh ener
gie electrică economisită se obține o 
reducere a consumurilor de 1 400 kg 
lignit sau de 300 mc gaze naturale, 
precum și o economie de investiții, 
in sistemul energetic național, de a-

proximativ 1 500 lei. De aici derivă 
și preocuparea noastră majoră cu 
privire la ridicarea gradului de eco
nomicitate a procesului de produ
cere a energiei electrice în centralele 
termoelectrice. Calea pe care o 
urmăm cu- stăruință constă in dimi
nuarea normelor de consum de e- 
nergie și combustibili in centralele 
termoelectrice, in strînsă conformi

nomisirii energiei electrice și a 
combustibilului în centralele 
ministerului ?

— In anul 1975, consumul specific 
de combustibil va ajunge la 317 
gr.c.c. kWh. Aceasta echivalează eu 
economisirea a 29.385 mii t.c.c., din 
care se vor produce 90 miliarde kWh 
energie electrică. Printre măsurile 
cu cea mai ridicată eficiență econo
mică ce vor fi aplicate în acest sens 
menționez : menținerea în perfectă 
stare de funcționare a tuturor insta
lațiilor de automatizare a proceselor 
tehnologice din centralele termo
electrice, valorificarea tuturor resur
selor de căldură secundară — apa de 
la purjarea cazanelor, . reducerea

riți consumatori ? Iată, de alt
fel, o listă de unități care nu 
au înțeles încă importanta de
zideratului major al gospodări
rii cu maximă grijă a fiecărui 
kilowat-oră de energie elec
trică. Este vorba de întreprin
derea mecanică Cîmpina, „Elec- 
troprecizia"-So.cele. Întreprinde
rile de autocamioane și de trac
toare din Brașov, Întreprinde
rea de mașini grele, „Semănă
toarea", „Autobuzul" din Ca
pitală. in care nu s-a pus sta
vilă iluminatului excesiv, ne
justificat. Sau de funcționarea 
„in gol" a utilajelor la „Grivi- 
ța roșie" din București. Depoul 
I.T.B. Dudești, „1 Mai" Ploiești,

PRODUCȚIA ȘI UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE

Arg umente 
în favoarea întăririi 
spiritului gospodăresc

tate cu indicațiile date în acest do
meniu de conducerea partidului și 
statului nostru, precum și in preve
nirea risipei de orice natură ar fi 
aceasta. în perioada I960—1973, de 
pildă, in sistemul energetic național, 
consumul specific ide combustibil a 
fost redus de. la 483,5 la 324 gr. c.c./ 
kWh (adică cu 159.4 gr.c.c. kWh). Pe. 
această bază, numai în anul 19'2 s-au 
economisit 4 792 mii t.c.c. ; efectul 
principal este acela că s-a produs su
plimentar o producție de energie 
electrică ce însumează 14 473 milioane 
kWh. Dar rezultatele pe care le-am 
obținut puteau să fie și mai bune...

— Tocmai asupra acestei pro
bleme v-am ruga să insistați. 
Cu alte cuvinte, ce-și propune 
producătorul, in vederea eco

pierderilor de apă — abur din cir
cuitul termic ș.a. Bunăoară, dacă in 
toate centralele termoelectrice din 
țara noastră, cantitatea de apă de 
adaos s-ar diminua numai eu 1 la 
sută — și acest lucru este posibil — 
s-ar obține economii de combustibil, 
in sistemul energetic național, de 
17 090. t.c.c. Acestea .constituie doar 
citeva din căile principale care for 
duce la gospodărirea judicioasă a e- 
nergiei și combustibililor „energetici 
in centralele termoelectrice, dar 
sîntem departe de a epuiza inventa
rul posibilităților de creștere a efi
cienței in acest important sector al 
economiei naționale.

— Ca „acuzator" în procesul 
risipei, ce ne puteți spune des
pre economisirea energiei elec
trice și termice de către difer

‘ J
exemplele de acest fel fiind des
tul de numeroase.

— Asemenea situații sînt încă 
frecvente ; controalele periodice pe 
care le efectuăm depistează nume
roase abateri de la folosirea rațională 
a energiei electrice și termice. între
prinderile care tolerează pierderile 
de aqeșt, gen dovedesc; .,,supefjifiji]i,-t., 
tale în aplicărea'măsurilor privind-’* 
înlăturarea risipei. Exemplele date 
nu sint singulare. Și nici cauzele 
pierderilor nu se limitează la cele 
amintite. Nercturnarea condensului 
de către unii din marii consumatori 
industriali — Combinatele petrochi
mice Borzești. Rm. Vilcea. Fabrica de 
bere și amidon Brăila ș.a. — aduce, 
după sine, consumuri sporite de sute 
și mii de tone de combustibil. Aceas
ta, pe de o parte. Pe de altă parte, alți

consumatori din industrie trec prea 
lent la folosirea bateriilor de con
densatori cu funcționare automati
zată, prin care se reglează automat 
necesarul de energie, potrivit cerin
țelor. Cauza ? Industria însăși pro
duce cantități insuficiente de baterii 
de condensatori. De fapt, în dome
niul modernizării unor instalații in
dustriale care consumă energie elec
trică și termică mai trebuie depuse 
multe eforturi pentru a putea vorbi 
despre optimizarea consumurilor. E- 
forturi stăruitoare se impun depuse 
și în vederea diminuării risipei de 
energie electrică și termică datorată 
diferitelor defecțiuni ce apar în in
stalațiile consumatorilor industriali. 
Prinfr-o neetanșeitate de 1 mm2 a 
unei conducte prin care circulă abur 
se pierde, o cantitate de 3 kg abur 
pe oră. ceea ce reprezintă 27 tone de 
abur pe an. Și asemenea deficiențe 
sint frecvente incă în industriile chi
mică, metalurgică, constructoare, de 
mașini ș.a.

— Care ar fi posibilitățile de 
raționalizare a consumului ele 
energie electrică și termică in 
instituții, magazine comerciale, 
iluminatul public, la consuma
torii casnici ?

— Toți aceștia consumă peste 20 la 
sută din cantitatea de energie elec
trică produsă. Direcțiile principale 
in care trebuie să se acționeze în 
acest scop sint cunoscute : evitarea 
risipei oricît de mică ar fi, extinde
rea iluminatului fluorescent, reduce
rea la strictul necesar a iluminatului 
din timpul. nopții, contorizarea tu
turor locurilor de consum. Pentru a 
veni in sprijinul realizării acestor 
sarcini, echipe specializate ale mi
nisterului . au trecut la o activitate 
concretă de îndrumare și control. In
tervenția noastră este, totuși, li
mitată.

Tocmai de aceea am luat cuvîntul 
in ..procesul risipei" de la nivelul 
unui sector esențial al economiei. 
Ministerul Energiei Electrice, ca 
principal factor in înfăptuirea poli
ticii energetice pe plan național, se 
va strădui să asigure alimentarea 
beneficiarilor cu energie electrică și 
termică în condiții de maximă sigu
ranță. dc maximă economicitate. Dar 
nu depinde totul de noi. Noi con
trolăm. verificăm și îndrumăm. Suc
cesul deplin in combaterea risipei 
poate fi obținut numai atunci cînd 
toți; icpîAumAnrii vor înfellegd Nece
sitatea gospodăririi judicioase a e- 
nergiei electrice și termice, cînd mă
surile tehnico-organizatorice vor fi 
dublate de ample intervenții educa
ționale pe planul conștiinței publice 
pentru prețuirea acestei resurse a 
avuției naționale.

Convorbire realizată de
Ion LAZĂR

B E N E F
(Urmare din pag. I)

I C I U L
tuși. întreținerea și repararea unor 
utilaje și instalații continuă să se 
facă necorespunzător, recurgindu-se 
adesea la improvizații. Consecința : 
deși instalațiile de amoniac I și II 
au fost oprite pentru reparații in 
trimestrul I a.c.. nu mai tirziu de
cît in luna aprilie au intervenit de
fecțiuni care au impus din nou în
treruperea funcționării lor. Aceasta 
a însemnat — pe lingă cheltuieli 
suplimentare pentru remedierea 
avariei — nerealizarea unor canti
tăți importante de produse, deci și 
a beneficiilor aferente. Consecințe 
similare apar și atunci cind anu
mite capacități nu intră în funcțiune 
la termen. cum a fost cazul unor 
instalații de la Combinatul petrochi
mic din Pitești și Combinatul chi
mic de la Valea Călugărească.

în alte unități, principala cauză » 
nerealizării integrale a beneficiilor 
planificate, a înregistrării de pier
deri in loc de beneficii rezidă în 
nerespectarea consumurilor materiale 
normate, în neincadrarea în cheltu
ielile de producție planificate. Prin 
depășirea normelor de consum, în 
special la metal, la întreprinderea de 
osii și boghiuri din Balș, în patru 
luni din acest an, valoarea consumu
rilor suplimentare s-a ridicat la 3 
milioane lei ; tot aici, volumul rebu
turilor s-a apropiat de 9 milioane 
lei. Similar, la întreprinderea de 
aluminiu din Slatina, cele 14 mi
lioane lei cheltuieli materiale supli
mentare se datoresc depășirii cu 4,1 
milioane lei a consumului de
alumină, cu 3 milioane lei —
'a celui de anozi, cu 5,2 mili
oane lei la energie electrică și 
1.9 milioane lei la criolită. Tot în 
patru luni. întreprinderea de mate
riale de construcții Oradea a con
sumat in plus, față de normele pre
văzute, o cantitate dc 428 tone de 
ciment. în aceste unități, ca și în 
altele, s-au făcut, in repetate rîn- 
duri. analize ale situației existente, 
împreună cu organe de control', cu 
forurile de resort, s-au stabilit pro
grame de măsuri. Numai că mul
te din măsurile preconizate au ră
mas pe hirtie, iar cei care aveau 
sarcina de a le duce la îndeplinire 
nu au fost trași la răspundere. ,O 

< \-asemeneaj șțare de lucruri nu mai 
poate*  fi tolerata.'Sarcina utilizării cit 
mai economicoase a materiilor pri
me și materialelor, a combustibilu
lui și energiei este impusă de ne
cesitatea ridicării eficienței econo
mice și ea trebuie bine înțeleasă pre
tutindeni, in fiecare întreprindere.

O activitate gospodărească, bine 
organizată, presupune efectuarea 
numai a unor cheltuieli nemijlocit

Sinteza întocmită ieri Ia Ministerul Agriculturii demonstrează:PE OGOARE SE MUNCEȘTE BINE ȘI CU SPOR
Recoltarea griului

® Pînâ ieri — pe 84 la sută din suprafață în între
prinderile agricole de stat și 64 fa sută în cooperati
vele agricole ® Noi unități agricole din județele : 
Galați, Constanța, Ialomița, Tufaea, Ilfov, Mehedinți, 
Dolj, Olt, Prahova și altele au terminat recoltarea și 

transportul cerealelor fa baze

După cum rezultă din datele cen
tralizate la ministerul de resort, in 
următoarele zile recoltatul se va în
cheia in județele din sud și va a- 
vansa foarte mult în zonele din 
centrul și nordul țării, unde grînele 
s-au copt mai tirziu. Accelerarea lu
crărilor. realizarea și depășirea vi
tezei zilnice prevăzute la recoltat 
impun măsuri energice, operative 
pentru redistribuirea combinelor 
din unitățile care au terminat se
cerișul spre cele rămase în urmă. 
Acțiunile de întrajutorare trebuie să 
se desfășoare zilnic, în cadrul fie
cărui județ unde acest lucru este 
necesar. După cum ne relatau spe
cialiști de la direcțiile agricole Il
fov, Dolj, Argeș și altele, acum cele 
mai eficiente acțiuni de întrajutora
re au loc intre unitățile învecina
te, situate în raza aceluiași consi
liu intercooperatist. Pe această cale, 
in fiecare județ se pot recolta m 
plus mii și mii de hectare de griu, 
ciștigindu-se zile și ore prețioase.

în zonele din centrul și nordul 
țării, unde secerișul a început mai 
tirziu, ne aflăm in perioada de vîrf 
a recoltării griului. Pentru grăbirea 
acestei lucrări este necesară folosi
rea întregii capacități de lucru a 
combinelor. Reîntoarcerea combine
lor Gloria „acasă" trebuie să con
tribuie la creșterea simțitoare a vi
tezei de recoltare, cu atit mai mult 
cu cit aceste utilaje moderne au o 
mare capacitate de lucru. De ase
menea, pentru urgentarea secerișu
lui, în majoritatea zonelor din 
Transilvania și Moldova, cu lanuri 
situate pe pante nemecanizabile sau 
Imburuienite. se impune o amplă 
mobilizare Ia lucru a secerătorilor. 
în județele Vaslui, Iași. Bacău, 
acolo unde nu pot lucra combinele,

au intervenit mii și mii de sece- 
rători.

Concomitent cu recoltatul să se 
acorde o. mare atenție transpor
tului cerealelor la bazele de recep
ție, măsurilor pentru preluarea

rapidă și inmagazinarea în condiții 
corespunzătoare a întregii recolte, 
îndeplinirii integrale a contractelor 
încheiate cu sfatul.

Din datele centralizate și consta
tările de pe teren rezultă că s-a 
creat un mare decalaj intre recol
tat și eliberarea terenului de paie. 
Această lucrare trebuie grabnic în
cheiată, folosindu-se la întreaga ca
pacitate presele de balotat, toate 
mijloacele de transport. O bună efi
ciență are organizarea întrajutoră
rii intre unitățile apropiate cu mij
loace de transport. O mare canti
tate de paie este contractată cu fa
bricile de celuloză din Călărași și 
Palas-Constanța, dar reprezentanții 
acestora nu se grăbesc să preia a- 
ceastă materie primă. Poate aș
teaptă degradarea paielor, așa cum 
s-a întimplat, in nu puține cazuri, 
in anii trecuți ?

Culturile succesive
& Âu fosl însămînțate 488 000 heefare. în C.A.P., pla
nul a fost realizat doar în proporție de 32 fa sută 
@ Pentru a obține producțiile scontate, msâmînțârtle 
trebuie încheiate pînâ cel mai tîrziu la slîrșitul lunii

Recoltarea griului, din zori pină in noapte, fără întrerupere, pe ultimele 
suprafețe cu această cultură, la I.A.S. Blejeșli. județul Teleorman

Pentru sporirea resurselor de 
produse agroalimentare și pentru 
echilibrarea balanței furajere, tre
buie urgentat semănatul culturilor 
succesive in toate unitățile agricole. 
Pină acum, suprafețe mai mari au 
fost însămînțate în cooperativele 
agricole din județele Ilfov. Timiș. 
Dolj, Galați. Ținind seama de 
procesul foarte intens de evaporație. 
datorat căldurilor excesive, este 
necesar să se ia măsuri speciale 
pentru prevenirea pierderii umidi
tății solului prin lucrări agroteh
nice adecvate și să se mărească a- 
dincimea de semănat, pentru a crea 
condiții normale de răsărire a se
mințelor.

Specialiștii apreciază că, in pre
zent, fiecare zi cîștigată la insă- 
mințarea culturilor succesive se 
poate solda cu un plus de recoltă 
de cel puțin o tonă de masă verde 
la hectar, ceea ce reprezintă foarte 
mult pentru crearea resurselor de 
furaje necesare în’silozării și hiă- 
nirii corespunzătoare a animalelor 
la toamnă. Cit de Urgentă este a- 
ceastă importantă lucrare rezultă 
și din altă constatare. Datorită 
căldurilor, zilnic se pierd 80—100 
mii litri de apă la hectar, ceea ce

scade simțitor umiditatea necesară 
răsăririi și creșterii plantelor. De 
aceea, ■ se recomandă organizarea 
lucrărilor în flux, in așa fel incit, 
de ia recoltat, la eliberarea și pregă
tirea terenului, și pină la semă
nat. să nu treacă mai mult de 
1—2 zile. în acest scop să se re
partizeze un număr mai mare de 
mijloace de transport la eliberarea 
terenului, să se concentreze trac
toarele pentru executarea cu prio
ritate a lucrărilor pe suprafețele 
destinate culturilor succesive.

Producții mari și sigure se obțin 
de pe terenurile amenajate pentru 
irigat. Pentru folosirea eficientă a 
acestor pămînturi, realizarea unei 
producții mari și recuperarea in- 
tr-un timp mai scurt a investiții
lor legate de amenajarea terenului 
este necesar să se insămințeze a 
doua cultură pe fiecare palmă de 
pămint irigat. Este o sarcină de 
cea mai mare însemnătate pentru 
creșterea producției și a eficienței 
economice. Fiecare metrii pătrat 
din terenurile irigate, de pe care 
s-au recoltat culturile timpurii, 
trebuie să dea o nouă producție in 
acest an.

Cositul furajelor
® Pînă în ziua de 24 iulie a.c. cositul finețelor s-a 
efectuat în proporție de 89 la sută în întreprinderile 
agricole de stat și 62 la sută în cooperativele agricole 
© 0 lucrare urgentă; coasa a Il-a fa trifoi s-a efectuat 
în proporție de 58 la sută în I.A.S. și 25 fa sută în 

cooperativele agricole

Pentru a crea condiții optime de 
furajare a animalelor și de creș
tere mai rapidă a producției de 
carne și lapte, cea mai importan

tă lucrare actuală este recoltarea 
furajelor. în cele mai multe uni
tăți agricole, finețele naturale au 
fost cosite la timp, iar coasa a Il-a

la lucerna s-a încheiat. Datorită 
măsurilor inițiate de Comitetul ju
dețean de partid Galați și direcția 
agricolă, termenul de recoltare a 
lucernei a fost devansat cu 
circa două săpțămîni incă de la 
coasa I, ceea ce a permis ca și re
colta de masă verde la coasa a Il-a 
să fie mai mare. Și in alte județe 
— Constanța, Bihor. Olt, Arad, Me
hedinți, Iași, Satu-Mare și altele — 
s-a ținut seama că nu este totul 
să ai un an excepțional pentru pro
ducția de furaje.' organizindu-se 
ample acțiuni pentru recoltarea și 
depozitarea acestora in silozuri și 
finare. in preajma fermelor zoo
tehnice.

Intr-o serie de cooperative agri
cole și chiar întreprinderi agricole 
de stat nu s-a ținut seama de ex
periența anilor trecuți. cind anima
lele au fost subnutrite, ceea ce a 
determinat scăderea producției, 
mari pierderi economice. Și în a- 
cest an, in cooperativele agricole 
din județul Maramureș strîngerea 
furajelor intirzie ; din suprafața de 
37 200 ha de finețe naturale au fost 
cosite numai 9 000 de hectare, ceea 
ce reprezintă foarte puțin. De ase
menea, cositul finețelor naturale 
este intirziat în cooperativele a- 
gricole din județele Argeș, Praho
va. Dîmbovița. Sibiu, Bistrița-Nă- 
săud ele. în aceste judele există 
multe locuri unde iarba finețelor 
necosite ajunge pină la briu. O 
parte din finul cosit se află încă 
in căpițe sau chiar in brazde, ex
pus acțiunii degradante a factori
lor atmosferici. Sint multe furaje 
pe cimp. dar prea puține în silo
zuri și finare. Iată de ce este ne
cesar ca acum organele județene, 
organizațiile de partid de la sate, 
consiliile populare. in i'runle cu 
primarii, să se ocupe, zi de zi. de 
urgentarea recoltării, transportului 
și depozitării furajelor de pe fmh- 
țele naturale și dc pe suprafețele 
cu trii'oliene, să organizeze echipe 
de cosași peste tot acolo unde nu 
pot lucra mijloacele mecanice. în 
zonele montane și submontane'. în
deosebi in județele Hunedoara, 
Harghita. Caraș-Severin. Maramu
reș și altele, unde pajiștile naturale 
ocupă cea mai mare parte din te
renul agricol, unde acestea au pon
derea principală în asigurarea hra
nei animalelor, este necesar să se 
acorde aceeași atenție dosirii fine
țelor, ca și recoltării culturilor a- 
gricole.

C. BORMIANU

productive, in limitele strict nece
sare. Unele întreprinderi ignoră a- 
ceastă cerință și tolerează un vo
lum important de penalități pentru 
nerespectarea contractelor economi
ce, trec ..pe costuri" o serie de chel
tuieli generate de declasarea unor 
produse, plătesc dobinzi pentru imo
bilizarea mijloacelor circulante ,sau 
locații pentru neincărcarea sau ne- 
descărcarea la vreme a mijloacelor 
de transport. La Combinatul de în
grășăminte chimice Tr. Măgurele, 
bunăoară., volumul cheltuielilor ne- 
economicoase a atins, in patru luni, 
21,5 milioane lei, din care 17,5 mi
lioane lei reprezintă sumele plătite 
drept penalități beneficiarilor — și 
aceasta, întrucit nu și-a respectat la 
timp toate obligațiile contractuale.

Evident, înlăturarea grabnică și 
enșrgică a tuturor deficiențelor sem
nalate, reușita eforturilor pentru 
creșterea rentabilității producției, 
pentru reducerea costurilor*  și spori
rea beneficiilor sînt nemijlocit legate 
de. intensificarea muncii organizato
rice și politico-educative de către or
ganele și organizațiile de partid. îm
preună cu ministerele și centralele 
industriale, comitetele județene, mu
nicipale și orășenești de partid, or
ganizațiile de partid și comitetele 
oamenilor muncii au datoria să ana
lizeze stadiul aplicării programelor 
de măsuri, întocmite in întreprinderi 
pentru creșterea continuă a rentabi
lității. pentru rentabilizarea tuturor 
unităților economice și produselor, 
pentru reducerea treptată și elimina
rea deficitului finaneiar. stabilind 
măsuri ferme și răspunderi precise 
pentru lichidarea deficiențelor in a- 
cest domeniu. în fiecare întreprin
dere. secție și loc de muncă trebuie 
desfășurată o intensă muncă politico- 
educativă —- pornind de la situația 
concretă, de Ia sarcinile planului și 
adresindu-se direct conștiinței mun
citorilor, inginerilor, tehnicienilor, e- 
conomiștilor — pentru cultivarea spi
ritului gospodăresc de masă, pentru 
economisirea resurselor materiale, 
pentru înlăturarea pierderilor și a. ri
sipei de orice fel. combătînd cu iho- 
tărire orice atitudine de automulțu- 
mire și întărind răspunderea pentru 
mobilizarea marilor resurse existen
te in unitățile economice.

Un bun prilej pentru examinarea 
aprofundată a problemelor care jprl- 

f' vesc creșterea, cd-btinuă a ren'tăbili- 
• tații producției, îmbunătățirea repulr 

■ tat.elorirlinancj.gre ale activității eco
nomice' îl cortstituie adunările gene
rale ale oamenilor muncii, aflate in 
curs de desfășurare în întreprinderi. 
Pornind de la realizările obțiriute, 
de la posibilitățile reale și neajunsu
rile existente, adunările generale alo 
oamenilor muncii trebuie să anali
zeze cu responsabilitate și exigență 
partinică măsurile și căile practice 
pentru valorificarea superioară a re
surselor materiale și financiare, pen
tru reducerea costurilor de producție, 
pentru instaurarea unui regim strict 
de economii, de bună gospodărire a 
avutului obștesc, astfel incit. prin 
volumul crescînd de beneficii reali
zate, prin diminuarea și lichidarea 
definitivă a deficitului financial*  — 
fiecare colectiv de întreprindere să-și 
sporească contribuția la creșterea ve
niturilor societății.

PRETUTINDENI, IN FIECARE 
ÎNTREPRINDERE, PRINTR-O PRE
OCUPARE DE ZI CU ZI. STĂRUI
TOARE, PLINA DE INIȚIATIVA ȘI 
ENERGICA, CU PARTICIPAREA 
TUTUROR — DE LA MUNCITORI 
LA DIRECTOR — SA ASIGURAM 
CREȘTEREA CONTINUA A BENE
FICIILOR SI. IMPLICIT. A REN
TABILITĂȚII, CARE REPREZINTĂ 
UN REZULTAT, O SINTEZA A ÎN
DEPLINIRII ȘI DEPĂȘIRII CELOR
LALȚI INDICATORI DE PLAN, A 
ACTIVITĂȚII ECONOMICE DE AN
SAMBLU. CU TOȚII SINTEM 
INTERESAȚI SA OBȚINEM ÎN 
ACEST AN REZULTATE CÎT MAI 
MARI PE ACEST TARIM, ÎN VE
DEREA CREȘTERII MAI RAPIDE 
A VENITULUI NAȚIONAL — SU
PORTUL SOLID AL DEZVOLTĂRII 
ACCELERATE A ȚARII, AL RIDI
CĂRII CONTINUE A BUNĂSTĂRII 
ÎNTREGULUI POPOR.

r

(

IAȘ.I (Corespondentul „Sein- 
teii", Manole Corcaci). Colecti
vul întreprinderii de prelucrare 
a. maselor plastice din Iași se 
înscrie în circuitul economic al 
țării cu o gamă largă de produ
se. O pondere însemnată o au 
foliile din polietilenă, între care . 
foliile în dublă. lățime, pină; la . 
2 500 mm. Fiind mult căutate 
pentru construcțiile de sere, pen
tru prelate cu care se acoperă 
recolta in timpul treierișului, la 
diferite ambalaje etc., foliile de ; 
dublă lățime au fost cerute și 
de numeroși beneficiari externi. 
Pină în prezent au fost livra
te primele 100 tone la export.

Harnicul colectiv de muncă 
de la această uzină a înregis
trat în anul, in curs și alte rea
lizări, în domeniul produselor' 
noi. ' Astfel, au fost asimilate 
sortimente de tuburi din polie- , 
tilenă de înaltă densitate, nece
sare pentru industria chimică, 
tuburi antistatizate " 
pentru industria minieră, 
pentru irigații și alte 
crări în agricultură, precum și 
19 sortimente de piese 
schimb pentru autocamionul 
ROMAN și autoturismul ,,Da- 
cia-1300". în curs de omolo
gare se află un nou sortiment 
de granule din PVC, transpa
rente, din care se vor confec
ționa ambalaje necesare indus
triei alimentare.

din PVC 
țevi 
lu-

de
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Expoziția „Produse ți 
tehnologii noi jn construc
ția de mașini" — organiza
tă în Capitală — a repre
zentat o elocventă sinteză 
a creativității și realizărilor 
actuale ale oamenilor mun
cii din această ramură, a 
confirmat contribuția spori
tă a cercetării științifice de 
specialitate la îndeplinirea 
înainte de termen a sarci
nilor actualului cincinal. 
Astfel, cele mai multe din
tre exponatele prezentate 
in cadrul expoziției repre
zintă, realmente, noutăți de 
valoare, competitive, conți- 
nînd în ele, in. ponderi 
sporite, inteligență tehnico- 
științifică, de natură să 
amplifice aportul cercetării 
la promovarea progresului 
tehnic in întreaga econo
mie. Multe din aceste crea
ții poartă pe ele. evident, 
sau implicit, „marca" prin
cipalei unități de cercetare 
științifică din acest 
niu — Institutul de 
tari tehnologice 
construcția de 
(I.C.T.C.M.) din Capitală.

Cum se explică rezulta
tele bune obținute de. acest 
colectiv in ultimul timp ? 
Una dintre explicații con
stă In devansarea îndepli
nirii sarcinilor de plan in 
fiecare lună și trimestru, 
fapt de mare însemnătate 
pentru realizarea cincinalu
lui înainte de termen, in 
păstrarea Inițiativei din 
partea cercetării la promo
varea noului in uzinele 
beneficiare.

— Urmărim consecvent ca 
cercetarea de specialitate să 
devanseze cerințele produc
ției — ne spunea ing. loan 
Roman, directorul institu
tului. Ca atare, am căutat 
să ne asumăm sarcini spo
rite, rolul de inițiatori ai 
principalelor acțiuni de în
noire și modernizare a do
tării tehnice și a fabrica
ției din uzine. Pe această 
bază, susținem și stimulăm 
îndeplinirea și chiar depă
șirea planului in întreprin
derile beneficiare.

O simplă trecere in re
vistă a obiectivelor înscri
se in planul de cercetări și 
valorificări pe anul în curs 
al institutului atestă pre
zența, tot mai rodnică, a 
spiritului de inițiativă in 
cercetare, hotărirea specia
liștilor de aici de a devan
sa cerințele producției, des
pre-.care vorbea directorul. 
In loc de 240 de teme, cile 
fuseseră stabilite inițial, 
planul cuprinde acum circa 
360 teme, suplimentarea a- 
cestora reprezentînd tocmai 
rezultatul strădaniei de a se 
folosi orice rezervă de timp

dome- 
cerce- 
pentru 
mașini

și capacitate in laboratoa
re. Importantă este și ca
litatea acestor teme.

îndeplinirea înainte de 
termen a obiectivelor cin
cinalului actual are in in
stitut o temeinică funda
mentare. Cele 30 de milioa
ne lei economii — pe care 
institutul s-a angajat să 
le obțină pină la sfirșitul 
cincinalului numai prin 
scurtarea termenelor de a- 
plicare a soluțiilor — repre
zintă, în fapt. 43 000 zile de

electro-chimice, celor ba
zate pe utilizarea laserului 
sau pe folosirea fascicolu
lui de electroni). Pentru 
montajul mecanizat s-au și 
oferit soluții concrete unor 
întreprinderi — „Indepen
dența" din Sibiu, „Triumf" 
Cluj.

Cum apreciază uzinele 
beneficiare aceste ini
țiative ? După opinia di
rectorului institutului, „se
cretul" unor rezultate bune, 
consemnate în acest an in

Să aruncăm insă o privi
re și in „caietul cu teme în 
discuție", pe care-1 ține 
„la zi" șeful serviciului 
plan al institutului. Teodor 
PetreȘcu. în caiet sînt 
consemnate neîndeplinirile 
de plan, litigiile ce inter
vin in relațiile cu produc
ția, determinate, din păca
te. de diferite rețineri ale 
factorilor din uzine față de 
soluțiile tehnico-științifice 
oferite de institut. Trans
criem cîteva din aceste ca-

BENEFICIAZĂ TOI MAI MULT DE
APORTUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
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dar nu pe măsura pasibllitătilor
luni timpul de elaborare a 
unor soluții (tehnologia de 
fabricare a unor produse 
executate din aliaje de alu
miniu) și a altora chiar cu 
6 luni (de exemplu, elabo
rarea tehnologiilor 
pamentelor de 
galvanice).

— Comprimarea

și echi- 
acoperiri

timpului 
o împletim cu strînsa con
lucrare a colectivului nos
tru și a întreprinderilor 
beneficiare. preciza tov. 
Mihai Iosupescu, inginer- 
șef al institutului. în pa
ralel cu realizarea sarcini
lor cuprinse in plan, cău
tăm să creăm și condițiile 
pentru asimilarea in ter
men cit mai scurt, la be
neficiari, a unor tehnologii 
moderne, de 
pentru 
diată.

Dovezi 
domeniu 
tării — 
lor la rece 
promovarea unor tehnologii 
moderne, ca montajul me
canizat, sau a unor proce
dee inedite (de genul celor

t'eal interes 
perspectiva ime-

concrețe ? într-un 
de bază al cerce- 
cel al prelucrări- 

s-a accentuat

grabnic de avantajele solu
țiilor respective și colabo
rează strins pentru realiza
rea lor. Conlucrarea cu vi
nele intreprinderi metalur
gice, de exemplu, a dus in 
ultima vreme Ia o diversi
ficare a produselor obținu
te din aluminiu, precum și 
la extinderea gamei de 
piese sinterizate, obținute 
din pulberi metalice. Devin 
tot mai frecvente și acele 
situații in care uzinele vin 
in întimpinarea inițiative
lor cercetării, ceea ce am
plifică rezultatele utile ale 
acestora. într-o astfel de 
conlucrare s-a angajat „In
dependența" din Sibiu. îm
preună cu specialiștii între
prinderii s-a 
fabricație o 
de cuptoare 
termic și de 
de tipuri din 
gate moderne 
in fabricație, 
livrate beneficiarilor, 
ce
rea calității fontei, reduce
rea consumului de coc», 
evitarea unor importuri.

introdus in 
gamă variată 
de tratament 
inducție : 36 
aceste agre- 

se află acum 
urmind a fi 

ceea 
va genera îmbunătăți-

tratament termic al arbori
lor și bandajelor pentru ro
tile reductorului de 1600 
kV, de la morile de ci
ment ; de foretare, pentru 
același utilaj) sînt destina
te uzinei „Progresul" din 
Brăila. Potrivit îndatoriri
lor institutului, soluțiile 
trebuiau să fie gata de li
vrare pină la 7 mai a.c. 
După ce institutul și-a o- 
norat obligațiile la ter
men, Întreprinderea a ter
giversat de atunci lucrările 
— nu s-a ocupat de elabo
rarea oțelurilor necesare, a 
S.D.V.-urilor ș.a. — de a- 
plicâre a noilor soluții, deși 
uzina insăși le-a solicitat.

o în impas se află și 
valorificarea cercetărilor 
privind asimilarea in țară 
a unor săruri utilizate in 
tratamentul termic (menite 
a înlocui așa-numitele să
ruri IMPAR, procurate din 
import). După ce s-au e- 
fectuat cercetările respecti
ve (cu șanse sigure de uti
lizare la Uzina de autotu
risme din Pitești), s-ă con
statat întreprinderea

care putea să producă a- 
ceste săruri (uzina chimică 
,.9 Mai" din Capitală) a 
renunțat la fabricația aces
tora. Nici pină azi Minis
terul Industriei Chimice ,nu 
a stabilit un alt producător 
al acestor substanțe.

• Pentru Uzina de ma
șini grele din București, 
institutul â asigurat matri- 
țarea unor semifabricate de 
la paletele turbinei de 330 
MW. Totuși, uzina tergiver
sează și azi lucrurile, pre
ferind o rezolvare greoaie 
și total neeconomicoasă 
mare consum de metal 
mapoperă).

De unde acest refuz 
producției față de cercetă
rile tehnico-științifice de 
valoare ? Oare nu uzinele 
sînt primele interesate in 
promovarea tehnologiilor 
noi, moderne — suport si
gur în accelerarea ritmu
lui producției, de economii 
și beneficii ? Simptomatic 
pentru receptivitatea unor 
intreprinderi față de aceste 
cercetări este și următorul 
aspect. în anul 1972, insti
tutul a luat inițiativa de a 
efectua, anual, anchete in 
rindul uzinelor beneficiare, 
pentru a afla, prompt și 
detaliat, nevoile curente și 
de perspectivă ale acestora, 
cu scopul de a Ie sprijini 
in Îndeplinirea înainte de 
termen a actualului cinci
nal. O primă constatare : 
din cele 150 de uzine „în
trebate", numai 50 au bine
voit să răspundă ; iar din
tre acestea din urmă, nu
mai 17 au avut unele soli
citări față de institut. A 
doua constatare : mari in
treprinderi constructoare de 
mașini — ca U.C.M. Reșița, 
„23 August" și „Vulcan" 
din Capitală — nu au avut 
nimic de solicitat cercetării 
de specialitate (?!). 
rajat", institutul 
practicarea acestui 
atît de util. Cind. 
grabă, ar fi trebuit 
continue, să lupte pentru 
impunerea lui. De altfel, 
nici unele foruri centrale 
nu l-au sprijinit. între care 
ministerul de resort și Con
siliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie.

Invităm partenerii care 
colaborează cu acest institut 
să scrie ziarului, să-și spu
nă părerea, pentru ca, in 
ultimă instanță, prin con
lucrarea cit mai fructuoasă 
a cercetării cu producția să 
se creeze condiții tot mai 
favorabile pentru îndeplini
rea mai devreme și la un 
nivel de eficiență superior 
a actualului cincinal.

Un lot de noi motocompresoare — produse la UZINELE „TIMPURI NOI" DIN BUCUREȘTI — sini pregătite pen
tru a lua calea exportului. în fiecare din aceste noi produse se află incorporate $1 rezultatele eforturilor crea
toare ale specialiștilor din Centrul de cercetări și proiectări ce activează la nivelul centralei industriale de profil

în septembrie intră în vigoare
„LEGEA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR"

„Descu- 
a sistat 

sondaj 
mai de- 

să-I

Teodor CAZACU

Vor putea coexista 
prevederile legii 
cu anumite stări 

de lucruri?

Ce măsuri se iau
pentru a preveni 
eventualele 

ilegalități?
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— conducerile acestor unități. Centrala 
cimentului, in ultimă instanță minis
terul de resort, trebuie să creeze cit 
mai grabnic condițiile impuse de. 
obținerea autorizației sanitare, adi
că acele condiții care să asigure atît 
dezvoltarea producției, cit^ și pro- 

‘rtecQ® coresgunzăȚOiajțe' a (mediului in- 
î f’Burăt& ■ ■ ■
;. "Wt fi' realizate*  iiefestfe 'cerințe la 
nivelul soluțiilor oferite de tehnica 
actuală? Răspunsul specialiștilor este 
afirmativ. Astfel, ing. Sergiu Almă- 
jeanu — director al Institutului de 
cercetare și proiectare pentru in
dustria lianților și asbocimentului — 
arăta că. in 
acest gen.
mondial, se 
cabile. La 
cerea unor 
biective impune înzestrarea cu echi
pamente de desprăfuire a tuturor in
stalațiilor generatoare de pulberi, 
trecerea la capsularea utilajelor pro
ducătoare de praf, precum și la co
lectarea pulberilor ce pot fi utilizate 
și reintroduse in fluxurile tehnolo
gice.

Importantă este și o altă proble
mă. Despre ce este vorba ? Ing, 
Cornel Neamțu, de la Fabrica de ci
ment Turda, ne-a precizat, de pildă, 
că nici una din instalațiile de des
prăfuire din această unitate nu ține 
pasul cu producția. De ce ? — am 
întrebat. „Soluțiile tehnice adoptate 
sint depășite, dacă avem in vedere 
nivelul tehnic actual —- ne-a spus in
terlocutorul. Parametrii proiectați ai 
unor utilaje de reținere nu cores
pund capacității reale de producție. 
Astfel, echipamentele de desprăfuire 
proiectate, de la liniile noi de ci
ment, s-au dovedit a fi Subdimen
sionate. Motiv pentru care emisiile 
de praf persistă incă de la intrarea 
in funcțiune a noilor capacități de 
producție.

EvitarCa unor asemenea neajun
suri presupune o largă și activă par
ticipare ă cercetătorilor din acest 
domeniu, pentru punerea la punct, 
sub aspect tehnic, a 
conizate.

— Din păcate, a
Adalbert Leopold, de ... _.... .
cercetare și proiectare de utilaje și 
piese de schimb (C.C.P.U.P.S.), cer
cetarea nu a reușit să rezol
ve decit puține din problemele 
de protecție în industria cimentului. 
Pentru a recupera un asemenea 
handicap. în prezent tematica cen
trului este ferm orientată spre e- 
laborarea soluțiilor necesare comba
terii poluării, spre conlucrarea strin
să cu tehnologii din unități, efortu
rile fiind concentrate spre finaliza
rea acestor soluții.

Această situație este cunoscută pe 
de-â-ntregul și Ia Centrala cimentu
lui. Ing. Arald Berghcanu, director 
tehnic în centrală, arăta că indus
tria cimentului are 'in dotație elec- 
trofiltre care nu dau randamentul 
scontat, că cicloanele și bateriile de 
cicloane .cu filtre cu saci Sint subdi
mensionate, chiar perimate din punct 
de vedere tehnic și care, în plus, so
licită un efort material însemnat 
pentru menținerea lor in funcțiune.

_ Ce trebuie întreprins ? în primul 
rind se impune reconsiderarea op
ticii prin care este privită comba
terea poluării mediului de industria 
cimentului. Și Aceasta. de la mi
nister Și centrală, pină în fabrici. 
Apoi, trebuie ținut seama de calcu
lele efectuate de specialiștii centra
lei, potrivit cărora recuperarea su
telor de mii de tone de materie pri
mă, ce se pierd în prezent în at
mosferă, asigură amortizarea intr-o 
peridadă convenabilă A investițiilor 
de protecție propuse. Aducerea fa
bricilor de ciment la un regim de 
lucru fără noxe este nu numai ne
cesară, dar și economică, cu cbndi- 
țiă ca forurile centrale să nu lupte 
pentru „economii artificiale" la in
vestiții. priri reducerea tocmai * 
cheltuielilor privind protecția me
diului, omițind efectele poluării a- 
supra faunei, florei, sănătății oame
nilor și asupra economiei în ge
neral.

într-un articol publicat in „Scin- 
teia" nr. 9473, din 8IV a.c. se sub
linia intenția ziarului nostru de a a- 
naliza modul in care ministerele e- 
conomice urmăresc — concomitent cu 
punerea in funcțiune a unor noi ca
pacități de producție:— realizaseși 
întreținerea corespunzătoare a 'eolți- 
pamentelor de combatere■ a pol-țăyji 
mediului.. Vom începe cu industria 
cimentului. Și aceasta, in strinsă le
gătură cu Legea privind protecția 
mediului înconjurător, care va intra 
în vigoare in luna septembrie a.c.

Cele trei linii tehnologice intra
te in funcțiune la Fabrica de ciment 
Cimpulung-Muscel, ca și cele de la 
unitatea din Fieni, echipate cores
punzător cu instalații pentru reține
rea prafului, asigură un grad înalt 
de puritate a aerului, la parametrii 
exigențelor tehnicii moderne.

— Problemele de protecție, a me
diului, a vieții pot fi rezolvate cu 
succes atunci cind există o aseme- 
neț grijă — ne-a spus ing. Gh. Ște
fan. șef de serviciu lă Combinatul de 
materiale de construcții din Cimpu
lung-Muscel. Din luna martie a.c., 
in combinatul nostru a fost preve
nită, in cazul cuptoarelor de clinker 
și morilor de ciment, poluarea prin 
praful emanat in timpul procesului 
de producție. Sintem o unitate nouă 
și am pus la punct — este adevă
rat, cu oarecare intirziere — utijaje- 

•le de desprăfuire. a căror funcțio
nare am asigurat-o și in schim
bul de noapte. Un asemenea lucru a 
fost posibil datorită faptului că, in 
situații extreme, am oprit producția, 
acolo unde instalațiile de reținere ă 
prafului nu funcționau și, prin a- 
ceasta, am obligat șefii de secție să 
asigure bunul mers al acestora zi și 
noapte.

Rezultatul demonstrează că este 
posibil să se extindă ăsemeneă

soluții și la celelalte unități din 
industria cimentului.

Sâ vedem ce arată situația de acum. 
Lipsa unor instalații adecvate pentru 
desprăfuire, precum și nefuncționa- 
rea altora determină ca. anual, pe 

«ansamblul aceste} industrii, o canti- 
âfafeB ciș materie prițțiă. aproximativ 
der hivalentă cu neiesarul fabricilor tic 
■ Cimâiit-'<tirt’> Cernavoda și Brașov, să 
se piardă, pur și simplu, in aer. Care 
sint implicațiile unei asemenea si
tuații și ce dimensiuni ating ele la 
nivelul industriei și agriculturii, ce 
consecințe âu asupra florei și fau
nei din zonele aflate in imediată ve
cinătate a fabricilor de ciment ? 
Studii întreprinse de institutul de 
cercetări pentru protecția plan
telor. ca și de alte institute de 
profil, relevă că pagubele materiale 
produse pe terenurile din apropierea 
întreprinderilor industriei cimentului 
sint mai mari și măi frecvente de
cit in alte părți. De asemenea, s-a 
stabilit că in diferite stațiuni experi
mentale agricole și C.A.P.-uri, din 
zonele de influență a prafului, efica
citatea tratamentelor de combatere a 
dăunătorilor este mai redusă, pierde
rile produse sint mai mari și dimi
nuarea lor cere un consum sporit de 
substanțe chimice. Și sectorul zooteh
nic are de suferit. Dar sferă neajun
surilor generate de emanațiile fabri
cilor de ciment nu se limitează nu
mai la âtir. Cercetări medicale între
prinse încă din anul 1953 au dus la 
concluzia că. în zonâ de maximă po
luare, comparativ cu zonele înveci
nate. bolile Oculare și ale aparatului 
respirator, bronșitele, bolile ORL, 
alergiile ș.a. sint simțitor mai frec
vente.

— Față de această situație — a- 
precia prof. B. Barhard. director ad
junct științific, al Institutului de igie
nă și sănătate publică din București
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Există vreo posibilitate de a 
grăbi ritmul de obținere a soluției 
optime in cazul cercetării științifi
ce ? — s-au întrebat, justificat, spe
cialiștii de la „Chimigaz" din Me
diaș. în scurtă vreme, o asemenea 
posibilitate a fost depistată. în ce 
constă ea ?

După cite ne-a relatat ing. Șerban 
Sever, directorul institutului, cel 
care a „spart gheața" a fost 
nu un chimist, ci un matematician : 
Zintz Ute, cercetătoare in sectorul 
de inginerie chimică; Pornind de la 
unele căi oferite de statistica ma
tematică, dar în primul rind de la 
programarea lineară, specialista de 
la Mediaș a identificat soluția : 
aplicarea „calculului matricial" in 
analiza mulțimii de variante, pen
tru realizarea acidului acrilic, 
alte cuvinte, 
experimentările in 
faci — pe cele 
mintal,

Cu 
în loc să efectuezi 

laborator, le 
pe cele mai multe — 

cu creionul și hirtia numai.

Pentru ca, in continuare, după sta-, 
bilirea variantelor celor mai pro
babile, să se treacă la experimen
tări propriu-zise. Avantajele rezul
tate sini multiple și demne de re
levat. în primul rind. se consem
nează un ciștig apreciabil de 
timp, experimentările „pe hirtie" 
fiind mai rapide decit cele din la
borator (randamentul in finaliza
rea respectivelor cercetări este 
perior cu 60—70 la sută). în 
doilea rind, se reduce numărul 
specialiști, care pot fi utilizați 
alte lucrări. se înregistrează 
importantă economie de materiale. 
Grabnic, in acest institut s-a ș‘i 
trecut la extinderea (aplicării 'pro
cedeului matematic amintit în ob
ținerea altor 2—3 produse noi. Spe
cialiștii din alte laboratoare au 
cerut cercetătoarei din Mediaș să-i 
sprijine și pe ei in unele probleme 
similare de cercetare.

Primul „atlas sonor11
«

al fondului cinegetic
obiectivele ei concrete, o 
de cercetare biologică, cum 

care vizează alcătuirea. 
“ al fon- 

este bine

Prin 
lucrare 
e aceea care vizează 
unui adevărat „atlas sonor' 
dului nostru cinegetic, 
venită. Contribuția valoroasă pe 
care „școala biologică" clujeană a 
adus-o recent, în acest domeniu, 
prin realizările biologului Alexan
dru Filipașcu, de la filiala locală a 
Academiei Republicii Socialiste 
România — se încadrează efortu
rilor, mai cuprinzătoare, ale cerce
tării noastre actuale de a apro
funda studiul florei și faunei țării.

Ce impune o atare investigație ? 
Din capul locului, nevoia firească 
de cunoaștere cit mai completă și 
profundă a lumii viețuitoarelor de 
la noi. in scopul protecției și valo
rificării lor superioare. în atari 
condiții, studiul sunetelor emise de 
animale oferă indicii prețioase cu 
privire la structura faunei și modi
ficările intervenite in cadrul ei, la 
rolul și comportamentul specific ale 
fiecărei categorii de viețuitoare. A- 
portul cercetătorului ilujean apare, 
de aceea, ca valoros. Prin înre
gistrarea și transcrierea fonetică a 
sunetelor s-a putut constata, de 
pildă, că cerbul carpatin emite cea 
mai largă gamă de semnale sonore. 
Mai mult, că pe baza acestora se 
pot stabili precis intențiile cerbu
lui ; după felul in care mugește, el

„ne- 
sau 
sau

caută ciute sau se apără de 
poftiți", iși provoacă rivalul 
numai il avertizează, atacă 
fuge ș.a. Deosebirile de amplitu
dine, de timbru și de forță — ex
primate in muget — sugerează âtit 
mărimea, cit și virsta cerbului. în 
general, „vocea" acestui „prinț ăl 
Carpaților" se caracterizează prin 
sunete legate, intonate, scurtate sau 
prelungite, de la caz la caz, ca in
tr-un veritabil concert. Omul de 
știință clujean â mai observat și 
altceva : că sunetele ce imită 
vaietul de durere provoacă neli
niște și chiar panică in rindul tu
turor speciilor de animale. Aceleași 
studii au permis și alte constatări. 
De pildă, chemările ce răsună ade
sea in păduri sînt recepționate, cu 
mare finețe, de răpitoare. La glasul 
căprioarei iși fac grabnic apariția 
lupul, risul, pisica sălbatică, jderul. 
Glasul ieruncilor atrage vulpile 
roșcovane, porumbarii, șoimii și, 
desigur, veverițele, totdeauna cu
rioase să afle ce se petrece.

Se alcătuiește, in acest fel, un 
spectru bogat de căutări utile, me
nite a îmbogăți cu noi și noi date 
cunoștințele despre propriul fond 
biologic, apte să contribuie la con
turarea unor măsuri practice de va
lorificare și protecție cit mai efi
ciente.

T. C

Institutul de cercetări științifice pentru protecția muncii : se pune la punct 
un nou dispozitiv specific — Electrodinamograful tranzistorizat, pentru deter

minarea gradului de oboseală in diverse activități fizice și nervoase

Presa științifică și teh
nică internațională acordă o 
tot mai mare importanță u- 
nor aspecte legate de sur
sele de energie ale viitoru
lui. Element de bază al 
dezvoltării economico-so- 
ciale și înfloririi civilizației, 
energia preocupă in prezent 
omenirea mai insistent de- 
cit în trecut și datorită pre
viziunilor legate de secă
tuirea izvoarelor ei clasice, 
in condițiile sporirii rapide 
a cantităților necesare de 
energie. O primă presupu
nere lăsa să se 'înțeleagă, 
pină. nu demult, că energia 
nucleară ar rezolva proble
ma, aceasta constituind 
„principala sursă energetică 
a viitorului". Astăzi, mulți 
specialiști înclină să consi
dere că ea nu ar fi decit o 
su,rsă de putere tranzitorie, 
deoarece creează multe și 
mari inconveniente : de 
pildă, o treime din costul 
total, ridicat, ăl unei cen
trale atomoelectrice îl deți
ne în prezent aplicarea mă
surilor de protecție a me
diului.

Ce alte piste de soluțio
nare a problemei energiei 
se întrevăd ? Se contează 

ope stăpinirca. incepind din 
secolul următor, a fuziunii 
termonucleare (care va per
mite obținerea energici prin 
transmutarea hidrogenului 
greu sau â deuteriului în 
heliu). Utilizarea din ce în 
ce mai largă, in acest scop, 
a hidrogenului — în două 
direcții mai importante : 
prin ardere rapidă (produ
cătoare de calorii) și prin 
ardere lentă (furnizoare de 
curent electric) — va oferi 
avantaje importante și di
verse. Este vorba de O uni
ficare a sur-selor energetice, 
de simplificarea producției,

de lipsa oricăror efecte se
cundare perturbatoare pen
tru mediu sau pentru sănă
tatea omului. Dar folosirea 
hidrogenului la asemenea 
proporții impune luarea 
in considerare a unor teh
nologii speciale, ținindu-se 
seama de faptul că el ră- 
mîne totuși un gaz exploziv, 
inflamabil, cu o mare vite
ză de dispersare.

fiind împărțite. Unii văd 
rezolvarea prin utilizarea 
unei metode industriale e- 
xistente — așa-numita re
constituire ă vaporilor — 
in cadrul căreia hidrogenul 
se obține prin trecerea unui 
amestec (format din vapori 
de apă supraîncălziți și hi
drocarburi) peste un catali
zator. Randamentul ei este, 
pe moment, excelent, pier-

de la legile termodinamicii, 
totuși, căutările continuă. 
Ce avantaje ăr asigura o 
astfel de realizare ? Ea ar 
remedia, mai întîi, gravele 
impedimente pe care le pre
zintă stocarea și transportul 
electricității (prin stocarea 
și transportul acesteia sub 
formă de hidrogen). De a- 
semenea, ar asigura recu
perarea oxigenului utiliza-

SURSAHIDROGENUL
DE ENERGIE A VIITORULUI

H

în legătură cu o aseme
nea ipoteză se poartă dis
cuții privind natura aspec
telor de soluționat și ordi
nea abordării lor. Astfel, 
într-un articol publicat de 
revista franceză „Science et 
Avenir" Se menționa că o 
primă categorie de aspecte 
ce se impun a fi tratate se 
referă la înseși metodele 
economice de producere a 
hidrogenului. Procedeele 
tradiționale de Obținere a 
hidrogenului (cum este e- 
Iectroliza apei), permit re
alizarea unui produs pur, 
dar nu la scară industrială. 
Ca atare, au fost emise noi 
idei, părerile specialiștilor

dărea energetică răminind 
infimă, practic nulă ; im
pedimentul principal al me
todei îl constituie tendința 
de scumpire în viitor a hi
drocarburilor și chiar de e- 
puizare a resurselor.

Vizionarii au identificat 
sursa de hidrogen in apă, 
care există din belșug și 
este ieftină. Deși lucrările 
se află incă într-un stadiu 
incipient, iar mulți consi
deră că o asemenea ipoteză 
— să folosești curent elec
tric pentru a disocia mole
cula de 
ducerii 
căldură 
genului

apă in scopul pro- 
de electricitate și 

cu ajutorul hidro- 
— este o abatere

bil tot în scopuri industria
le. Pe măsura aplicării, ob
ținerea unor economii deo
sebite ăr înlătura eventua
lul preț inițial ridicat al 
metodei.

Și, totuși, pe ce alte căi 
S-ar putea „fabrica" 
genul din apă ? în 
laboratoare de fizică 
mie se preconizează 
asemenea tehnică âr 
ca apelarea — nu la elec
troliză — ci la disocierea 
moleculei de apă, plecîn- 
du-se direct de la căldură. 
Reacția de acest gen — di
socierea termică a apei — 
se produce, in mod natural, 
la o temperatură ridicată

hidrO- 
unele 

și chi
că o 
impli-

(2 500—3 000’). în prezent, 
centralele nucleare nu de
pășesc 600’, iar reactoarele 
de inaltă tensiune ăr putea 
atinge abia 850’. Asemenea 
temperaturi înalte (2 500— 
3 000’) se obțin insă in fla
cără. Ca atare, soluția ar 
putea-o oferi tocmai fuziu
nea termonucleară contro
lată. Chimiștii din zilele 
noastre tind spre o aseme
nea performanță — dacă nu 
pe căi directe, atunci indi
recte. O astfel de cercetare 
privește, de pildă, realiza
rea disocierii termice a apei 
la o temperatură de numai 
750’. în acest scop, se pro
cedează pe etape, utilizin- 
du-se și alte surse de hi
drogen, succesiv (mercur, 
brom, calciu). Se deschid, 
deci, perspective de experi
mentare efectivă in reac
toarele de inaltă tempera
tură Actuale, in care, pen
tru a se asigura minimum 
730’ temperatură, trebuie 
să se creeze o temperatură 
inițială de nu mai puțin de 
85.0", Dar. incă din aceste 
faze incipiente, se exclud 
utilizările de substanțe, ca
re, prin exces, ar putea de
veni nocive pentru om și 
mediu. Este cazul, printre 
altele, al mercurului.

Asemenea 
multe aflate 
de abordare 
ca deosebit 
și utile prin 
și presantă 
unic 
energetice ale posibilei „ci
vilizații a hidrogenului". 
Ele justifică investițiile și 
eforturile mereu sporite, *-  
tenția neslăbită pe care pu
blicul cel mai larg le-o a- 
cordă.

preocupări, 
abia in etapele 
teoretică, apar 
de interesante 
natura majoră 
a scopului lor 

asigurarea bazelor

Dumitru UDREA

cadrul preocupărilor de 
înregistrate și' pe plan 
cunosc realizări remar- 
noi în țară, satisfa- 
asemenea necesități o-

soluțiilor pre-

apreciat ing. 
la Centrul de

Elena MANTU
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu

ETICA $1 ECHITATEA SOCIALISTĂ!
r

— Să nu scrieți că grijile te în
tineresc . — că nu e adevărat. Și 
nici că te îmbătrinesc — că iarăși 
nu e adevărat.

— Dumneavoastră ce ați scrie, 
tovarășe Stoica ?

— Există griji și griji. Unele — 
cele mai multe ! — lin de însuși 
drumul vieții — al nostru, ăl tutu- 

x ror și al fiecăruia în parte ; cele
lalte — cele de pe marginea acestui 

z drum...
Să Hi faci datoria — de munci

tor, de cetățean, de comunist — să 
ți-o faci cit mai bine, este o grijă, 
nu ? 1 Și nu una oarecare, ci su
prema grijă ! Să nu îți faci dato
ria... Ei, asta dă de furcă ; naște 
altfel de griji. Și dacă primele dau 
sens vieții — te întineresc — cele-' 
lalte albesc omul, îl „scot la pen
sie" înainte de vreme...

...Discuția pornise de la un fapt 
concret, de la un eșec. Mai bine 
zis, de la mai multe : în glumă, 
maistrul Constantin Șindrilaru, 
vicepreședintele comitetului sindi
catului de . la Uzina de mașini elec-' 
trice-București, afirinase despre co
muniștii Gheorghe Stoica — Șeful 
atelierului ..Demarori" — și Vasile 
Voicu — șeful brigăzii „Bendixuri" 
— că, în materie de eșec, sînt un 
soi de „iarba fiarelor". Acolo unde 
alții s-au poticnit, unde lotul se 
pare că iți este potrivnic, ei... 
reușesc.

— N-ați căutat să pătrundeți in 
„laboratorul" unde sînt demontate 
grijile — in acest fel al lor de a 
fi — să le aflați secretul ?

— Chiar dacă nu ai vrea — tot 
pătrunzi ! Pentru că dacă nu vin 
grijile la ei, se duc ei la griji ; 
dacă ceva nu merge cum trebuie, 
fac ei ce fac și se ..aleg" cu acel 
ceva : ba trebuie asimilat un nou 
produs. pină mai ieri importat ; 
ba trebuie modificată o tehnolo
gie... Numai că odată pătruns in 
..laborator", odată ce îi cunoști bine 
afli că secretul il știai dinainte : 
„iarba fiarelor" se cheamă de fie
care dată angajare — angajare to
tală în muncă. în viață.

Prin ianuarie a.c., cînd a fost 
promovat șef de atelier, lui Gh.

__________________

Stoica i s-a încredințat și construc
ția unui nou tip de demaror — 
..15—24 E“. („M-au învestit și cu o 
dandana", zimbește el ăzi). Nou e 
un fel de a spune : în uzină se 
mai construiseră deja vreo 60 de 
bucăți : reușita era însă discuta
bilă. Pe de o parte, se vorbea din 
nou de recurgerea la „vechiul pro
cedeu" — importul ; pe de altă 
parte, unii dintre beneficiari recla
mați defecțiuni, amenințau cu che
marea în judecată...

Ni se arată niște hirtii. Recente. 
In urma unei alte inovații, care â 
rezolvat radical lucrurile, in. locul 
acțiunilor beneficiarii trimit... scri
sori de felicitare. Mai mult : re
prezentanții întreprinderii prospec
tează azi piață externă cu fruntea 
SuS : „15—24 E" este cerut la
export !

— Vedeți, ne spune Vasile Voicu, 
grijile sint la fel cu motoarele 
electrice.

— ? 1
— Dâcă unui, motor ii transmi

teți energia electrică — produce 
mișcâre ; dacă îi transmiteți miș
care — produce energie electrică. 
Așa e și cu grijile — sint conver
tibile. Pot deveni bucurii. Dacă le 
abordezi cu simț de răspundere, cu 
pasiune — cu toată tensiunea uma
nă de care ești capabil.

— S-ar spune că nu prea știți să 
vă „conservați" : mereu „vă bă
gați" in cite ceva...

— Știu unde bateți — intervine 
Gh. Stoica. E adevărat ; unii ne-ău 
reproșat că nâ legăm la cap fără 
să ne doară etc. Lucrurile stau 
insă altfel. Dacă ești angajat în 
luptă — pentru o muncă de cali
tate, pentru un trai de calitate ’. — 
ești angajat tot timpul și pentru 
tot ceea ce se petrece in jurul tău. 
Nu poți fi comunist numai IA 
strungul tău. in atelierul tău și 
numai pentru 8 ore de lucru. Tre
buie Să fii comunist pentru lot și 
tot timpul. Și nu doar in vorbe !

De „conservat", da, nu ne con
servăm ' deloc — TRĂIM ! Viața 
„conservă" cel ' mai bine. Aria de 
a trăi nu înseamnă arta de a te 
spăla de griji pe miini, ci arta de 

* le învinge. Știți, am citit unde
va că s-ău descoperit noi elemen
te : unele care nu există static — 
ca fierul, ca aurul etc. Ele există 
numai ătîta timp cît sînt în miș
care. Spiritul revoluționar, creator, 
atitudinea comunistă in fața vieții 
nu pot exista decît tot așa — în 
luptă. Lupta este unica noastră 
modalitate de existență.

— Acum lă ce „motor" v-ați ra
cordat energiile 1

Dacă nu-i caută grijile, 
le caută ei...

Șl CREDEȚI CĂ E RĂU ? NE ÎNTREABĂ GHEORGHE STOICA, UNUL DIN EROIII 
ACESTUI REPORTAJ. ESTE ÎNSUȘI MODUL DE EXISTENTĂ A UNUI COMUNIST, DE 

CONSERVARE A TINEREȚII LUI SPIRITUALE

Gh. Stoică și Vașile Voicu se 
privesc reciproc 1 („Să-i spunem ? 
Să nu-i spunem ? !“). Apoi încep 
să ne vorbească. Așa aflăm că u- 
nul din furnizori — „rămîne să-l 
depistăm" — le-a trânsmis una din 
grijile care.......te îmbătrinesc" : în
loc să le expedieze teavă „obiș
nuită" pentru carcase — 0 95 mm, 
le-au expediat alta — 0 99 mm. 
iar interiorul carcasei trebuie să 
aibă — nici mai mult, nici mai 
puțin ! — 0 100 mm ! Ce să mai 
strunjească cele 3 strunguri care 
finisează carcasa ? (Să nu fie oare 
toate grijile „convertibile" ? !).

Ing. Carol Șoimii, ing. Dumitru 
Popescu, alți colaboratori și tova

răși de muncă ai lui Gh. Stoica și 
Vasile Voicu ne-ar putea vorbi 
despre puterea de muncă, despre 
spiritul de inițiativă și capacita
tea lor creatoare etc. (Despre ei 
și atelierul in care lucrează. în u- 
zină. se spune că ar avea un me
tabolism aparte : asimilează griji 
și produc... succese !). Cel mai 
bine ne vorbesc insă faptele — a- 
cest principal indicator al respon
sabilității comuniste : în 1954, aici.

în atelier, se produceau 100 de de
marori pe lună. Astăzi, în același 
atelier, în același timp, se produc 
7 000 (șapte mii !) !

(Oamenii de aici invocă de fie
care dată, ca pe un deosebit im
bold in muncă, aprecierea pe care, 
vizitind atelierul, secretarul gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Cfiaușescu. a făcut-o cu 
privire la folosirea spațiului de 
producție : „Este o exploatare 
bună, intensivă" 1).

Pe același meridian al muncii, 
dăruite, pasionate, alți oameni 
transformă clipele în fapte, grijile 
în bucurii. Și oamenii în OA
MENI. Printre muncitorii, ingine
rii și tehnicienii de la „Timpuri 

Noi", reglorul Marin Mălăeru este 
supranumit tovarășul „CUM CREȘ
TEM TINERII". Intr-o altă zi, oa
menii l-au văzut încruntat. O zi, 
două, trei... Pină la urmă a „ex
plodat" : „Băcioiu, ăsta 1"

Au tăcut : între reglor și fostul 
său ucenic, azi strungarul fruntaș 
Eugen Băcioiu, avusese loc o mică 
neînțelegere : „zgircit" în materie de 
oameni — cui i-o fi semănînd ?! 
—. acesta îi refuzase lui Mălăeru 

cîțiva muncitori, necesari unui alt 
loc de producție. Cui să-i dai drep
tate ? „Ei nu mai fi și tu așa îm
bufnat ; împăcați-vă“, i-ar fi spus 
într-o Zi Ion Brcazu, unul dintre 
prietenii apropiați ai amîndurora, 
„Cu cine să mă împac?!" „Cum 
cu cine ? Cu Băcioiu !“ „Păi, ce 
ăm eu cu Băcioiu ?! De ce să ne 
împăcăm ?!“

Așa s-a aflat că încruntarea de 
atunci era nu reflexele unui or
goliu mărunt, „de tarla", ci altă 
fațetă a grijii față de cei din jur : 
cei pe care îi învață sau — in ‘cazul 
de față — i-a învățat meseria : 
de nemulțumit il nemulțumise nu 
fostul „elev" ci... unii dintre „ele

vii" acestuia : băteau pasul pe loc 
în meserie. ,

— Și totuși, de ce ați exclamat, 
atunci, „Băcioiu ăsta !“, tovarășe 
Mălăeru ?

— Cum de ce ? Pentru că a fost 
ucenicul meu. Iar dacă, ar fi învă
țat de la mine numai meserie, nu 
și meseria de a crăște oameni, ar 
însemna că nu a învățat mare lu
cru ! Dar nu e cazul ! Băcioiu știe 
și una și alta.

— O spuneți din... dragoste ?
— Nu numai ; Nicolae Piesa, 

unul dintre cei mai buni tineri din 
secție, lucrează tot sub îndrumarea 
lui Băcioiu !

— Și nu e greu să purtați de 
grijă atitor oameni : elevilor dum
neavoastră : și elevilor „elevilor" 
dv. ? Unii afirmă că „adăugați" la 
fiecare om cite ceva din dv. Nu 
vă e teamă, că vă „sărăciți", că 
„albiți" prea repede ?

— Asemenea griji nu te îmbătri
nesc, te maturizează ! Și dacă dau 
din ceea ce știu eu altora nu pierd 
nimic. Dimpotrivă !

Străbatem halele uzinei. Din se
nin, Marin Mălăeru se grăbește 
spre poarta uzinei. „Au venit" ! 
„Cine ?“ — întrebăm. Dintr-un ca
mion uriaș, de 7 tone, coboară doi 
oameni. Par de vîrste apropiate, 
deși — după cum vom afla mai 
apoi — nu sint.

— Corneliu Nedelcu și Alexandru 
Popescu — ni se răspunde. Primul 
— mCcanic ; al doilea — șef de 
grupă la atelierul de prototipuri. 
Corneliu Nedelcu ne invită undeva 
in spatele autocamionului. 11 exa
minează pe „M.C.-10" ! Un moto
compresor nou. întors in uzină 
după 12 ore de drum — București— 
Brașov și retur ! Cind se întoarce, 
spune fericit :

— A rezistat ! Dacă ați ști cît mă 
bucur ! Peste două zile avem șe
dință de primire în partid. De o 
emoție ăm scăpat. "

Ne explică apoi legătura intre 
bunele rezultate ale lui „M.C.-10" 
și ședința de primire in partid :

— L-âm recomandat pe inginerul 
Popescu pentru primirea in rindul 

membrilor de partid. 11 cunosc din 
’62. De cind a venit stagiar. Om de 
nădejde. Este unul dintre proiec- 
tanții lui „M.C.-10". Dar dacă mo
tocompresorul âvea o „cădere" — 
ce le spuneam oamenilor în șe
dință ? !

De aproape 20 de ani, de cind 
r membru de partid, cei pentru care 
comunistul Corneliu Nedelcu „a 
avut emoții" au fost oameni dintre 
cei mai diferiți : muncitori — cu 
care a pășit odată pe poarta fabri
cii. in 1949 ! — proiectanți, maiștri, 
tineri calificați la locul de muncă 
etc. Grija sa înseamnă aici. de 
fiecare dată, o recomandare făcută 
sub semnul responsabilității față 
de calitatea și puritatea rîndurilor 
partidului, față de oamenii care il 
compun.

...Izvor de bucurii, trepte de ma
turizare, ale responsabilității și 
intransigenței comuniste — iată 
cum s-ar putea defini, succint, gri
jile noastre, cele „care țin de în
suși drumul vieții". Care te înti
neresc.

P.S.
De obicei, la un asemenea gen de 

materiale lipsesc P.S.-urile. Și to
tuși... Mai înainte de publicarea a- 
cestui articol, primim la redacție 
un telefon :

— Sînt Gh. Stoica, de la uzina 
de mașini electrice.

— Vă ascultăm.
— Știți, în legătură cu carcasele 

de care vă vorbeam ; țeava aceea 
trimisă greșit... Am rezolvat pro
blema !

— Bine, dar spuneați că la trei 
strunjiri succesive un singur mili
metru toleranță...

— Păi tocmai aici e aici. Am 
găsit un nou procedeu de prelu
crare : o singură strUnjire. la care 
se adaugă o calibrare : timpul de 
execuție se reduce simțitor ; în 
plus, ne rămin și două strunguri 
disponibile. Acum il căutăm pe 
vinovat — cel care ne-a trimis 
țeavă de alte dimensiuni.

— Mai e nevoie ? !
— Da, să-l felicităm 1

Titus ANDREI

Ca sâ ajungi la „mintea cea de pe urmă“ 
trebuie să o ai pe „cea iliiiiii"

Cunoscuta zicală „de aș avea 
mintea cea de pe urmă" sintetizea
ză, de secole, o înțelepciune practi
că : fire lucidă, înaintașul nostru 
și-a dorit întotdeauna să poată privi 
lucrurile cu alți ochi — cu ochii ce
lui ce s-a confruntat o dată cu via
ța— să acționeze mai eficient, cu un 
plus de experiență și de competență. 
Invocația simbolică de a dobîndi a- 
ceastâ „minte de pe urmă" mai re
flectă însă, cu certitudine, cel pu
țin incă două lucruri : regretul față 
de greșelile trecute, dorința nestră
mutată de a preintîmpina eșecul...

La toate acestea — și. mai ales, 
la lipsa lor ! — ne-am gîndit, nu 
demult, in fața a două documente 
de la Uzina mecanică pentru agri
cultură și industrie alimentară 
(U.M.A.I.A.) din Timișoara. Pe scurt, 
actele consemnează : 1) In urma ne- 
îndeplinirii sarcinilor de serviciu de 
către unii sala- 
-iați cu atribuții 
de conducere și 
control din cadrul 
întreprinderii — 
printre aceștia : 
Nicolae Lăzăres- 
cu, șeful serviciu
lui financiar ; 
Norbert Winter, 
șeful serviciului 
pll/n salarizare: 
loan Poruțiu, șeful serviciului contabi
litate etc. — numitul Constantin 
Gheorghe, șef de șantier, a prejudi
ciat întreprinderea cu suma de... 
3 471 225 lei ! (sustrageri plus daune 
indirecte !) : 2) După ce infractorul 
a fost prins și trimis in judecată, 
restul celor vinovați de situația crea
tă au fost sancționați de conducerea 
unității, după cum urmează: Nicolae 
Lăzărescu — trecut din funcția de șef 
al serviciului financiar în funcția de 
șef al biroului preț de cost ; Nor
bert Winter — retrogradat pe timp 
de o lună ; loan Poruțiu — scăde
rea salariului cu trei gradații pe timp 
de o lună ; Zenovie Ardelean —re
trogradat din funcție pe timp de o 
lună !

Ridicolul măsurilor, proporțiile — 
fără vorbe mari ! — cosmice ale pa
gubei ne-au determinat ca, mai Îna
inte de a discuta cu directorul între
prinderii — Emil Moldovan —• să re- 
verificăm faptele.

într-o zi (mai precis, prin ianua
rie 1972), postul de miliție din co
muna Cujmir, Mehedinți, descoperă 
un transport fraudulos. Obiectul 
transportului — lemn de construcție 
sustras de la șantierele Vînători și 
Șimian.

Se fac cercetări, se verifică acte 
etc. Stupoare ! Autorul sustragerii nu 
era altul decit... însuși șeful lotului 
de șantiere — Gheorghe Constantin ! 
Iar transportul fraudulos nu era — 
din nefericire — o intîmplare.

Descoperite de miliție, pagubele 
vor ieși la iveală una cite una. sub 
ochii mirați ai factorilor de răspun.- 
dere din intreprindere : „Cum se 
poate una ca asta", exclamau. Și, 
de fiecare dată, se continua pe un 
ton intrigat : „doar hîrtiile erau în 
regulă !“ Și — ce-i drept, e drept ! 
— din punctul ăsta de vedere a- 
veau oarecum dreptate : hirtii erau 
destule.

Printr-o hîrtie — legal, nu ? ! — 
Gheorghe Constantin, de profesie 
tehnician, a fost numit șeful lotului 
de șantiere Vinători-Șimian ‘ cu toa
te drepturile decurgind de aici.

Printr-o hîrtie — legal, nu ? ! — 
Gh. C. a fost pus în posesia... unui 
maldăr de documente (hirtii ? !) cu 
antet și a unei ștampile cu forță ju
ridică necontestată !

Prin hirtii — multe, foarte multe, 
chiar ; „semn că Gheorghe lucrea
ză". credeau cei de la întreprindere 
-» Gh. C. angaja, la rindul său, oa

meni pe șantiere, dispunea ce să se 
facă și ce să se dreagă cu banii 
Întreprinderii, cu bunurile ei ș.a.m.d.

Prin hîrtii. serviciul aprovizionare, 
financiar și contabilitate aproba de 
zor — cu Ochii închiși, zicem noi ! — 
„strădaniile" șefului de lot.

Prin hirtii se consemna că, _ în 
urma controlului — să vezi și să nu 
crezi ! — totul merge strună !

O lună, două, un trimestru, se
mestru etc. După fluxul și refluxul 
hîrtiilor dintre șantier și întreprin
dere, serele erau de invidiat : creș
teau ca ciupercile după ploaie ! (Unii 
„răuvoitori" afirmă că și aici, in 
lanțul -hîrtiilor, ar fi totuși o hibă: 
la un moment dat „omul de încre
dere" al celor din uzină achizițio
nase și plătise din fondurile acesteia 
b asemenea cantitate de lemn... in
cit nu mai lipsea mult să constru
iască serele numai... din lemn. Dez

Intre fluxul și refluxul hîrtiilor un individ construia sere 
IMAGINARE, încasînd bani CONCREȚI, adormind cu foșne
tul „actelor justificative" conștiința profesionala și civica 

a celor îndrituiți cu controlul

mințirii categoric un asemenea'zvon: 
Gheorghe Constantin nu-și propusese 
„decit" să fure, nu să modifice pro
iectul ! Cum de nu s-â observat mă
car acest aspect, e altă poveste !)

Munca — munca adevărată ! —
de conducere și control, de avizare 
și prevenire etc. — așa cum se des
fășoară ea, cu spirit de răspundere 
și pasiune în imensa majoritate a 
întreprinderilor, fabricilor și uzinelor 
noastre — a 1'ost de fiecare dată în
locuită printr-un fetiș — hîrtia.

Tot ceea ce s-a ținut minte a fost 
hîrtia ! Să fie. pentru fiece opera
ție, o hîrtie : și pentru acoperirea 
lui Gh. C„ și pentru a celorlalți de 
care depindea el ! (Dacă ar fi să 
credem hirtiile, am fi nevoiți să 
admitem, de exemplu, că 21 de 
delegați ai întreprinderii au efectuat 
în total 40 (patruzeci !) de depla
sări periodice, au controlat totul 
și... au găsit totul în regulă ! Fără 
comentarii !)

Consecințele lucrului de mintu- 
ială, ale superficialității controlului, 
ale fetișizării -hîrtiilor sțnt însă mult 
mai mari decit pagubele provenite 
din sustragerile lui Gh. C. și aleaco- 
liților săi. din alte pierderi.

Gh. Constantin a fost deferit jus
tiției. Firesc, în urma celor petre
cute, Conducerea unității a analizat 
cauzele care au dus la apariția unei 
asemenea Situații, la nedescoperirea

ei. S-au stabilit vinovățiile, au fost 
aflați vinovății. (Vezi începutul â- 
cestor rinduri !). Despre toate a- 
cestea și, mai ales, despre „sancțiu
nile" aplicate celor care au lucrat 
fără simț de răspundere, care au în
chis ochfi în fața hîrtiilor, ăm în
cercat să discutăm cu Emil Moldo
van, directorul U.M.A.I.A.

D-sa ne-a vorbit însă despre ma
șini reușite, despre aplicări de in
venții și „ieșirea" produselor la ex
port. Realizări și perspective care 
ne bucură și pentru care colectivul 
de aici merită toate felicitările. Cu 
atit mai mult nu înțelegem insă de 
că rezultatele și strădaniile celor 
vrednici nu sint apărate prin toa
te mijloacele legale — inclusiv cele 
sancționate ! — de neglijența și ușu
rința unora. Cind a venit vorba 
despre acest din urmă aspect. Emil 
Moldovan ne-a spus, pur și simplu : 

— NOi am avut 
multă încredere 
în Gheorghe. De 
priceput, era pri
ceput ; a și fost 
lăudat după ce 
făcuse o seră... Am 
fost și eu pe șan
tier... Am trimis 
acolo oameni să 
verifice ; pînă și 
șeful serviciului 

financiar a fost ! Toți au raportat 
că nu-s nereguli... După scripte, to
tul a fost în ordine.

„După scripte, totul a fost în or
dine". Atit. De parcă rostul între
prinderii ar fi să producă hîrtii. nu 
bunuri materiale ! Dincolo de hirtii 
nimeni n-a încercat șă vadă și alt
ceva. nimeni nu și-a pus întrebarea 
de ce trebuie atita lemn Ia... sere de 
metal ! De ce costă atit transportu
rile !

Atribuirea de valori educative u- 
hor hirtii în care spiritul de drep
tate și echitate este sfidat de la un 
capăt la altul nu poate fi decit o 
iluzie. Mai mult dăunează decît în
dreaptă. Dacă pentru pagube de 
milioane se dau retrogradări pe o 
lună, pentru cele de sute de mii ce 
se ihtîmplă ? Se dau,., felicitări ? !

Evident, nu noi sintem aceia care 
trebuie să ne pronunțăm care sanc
țiune este mai bună într-un caz sau 
în altul ! Ceea ce afirmăm insă cu 
toată tăria este necesitatea — pro
movată de legile noastre, de norme
le noastre de muncă și viață — ca, 
in fiecare caz în parte, între aba
terea săvîrșită și sancțiunea primi
tă să fie o justă proporție ! Nu din 
dorința de a aplica rigid un text de 
lege, ci din Obligația de â respecta 
cinstit, comunist niște principii de 
muncă ■ și de viață.

Dinu POPESCU k

La binecunoscuta u- 
zină constructoare de 
utilaj petrolier ..1 
Mai" din Ploiești exis
tau si există vestiare. 
Cu lacăte mari si 
mici, cu cifru si fără, 
străine și autohtone. 
Pentru opt ore. vesti
mentația de oraș 
depusă in dulap.

intr-o zi insă...
Dulapurile — deci și 

lacătele — au fost în
locuite in vestiarele 
din patru secții, cu ce 
credeți 1 Cu garderobe. 
Asa. ca 
fără... 
Totul la 
cui. ..Si

era

la teatru. Dar 
garderobiere ! 
îndemină Ori- 
știți că de la 

introducerea noului 
sistem nimănui nu i-a 
trecut prin cap să-și 
arunce ochii asupra 
lucrurilor vecinului ? 
Se mai întîmpla... Ne
firească era situația 
dinainte" — mi s-a 
spus.

A crede că repudie
rea lacătelor a : 
dintr-o dată la 
narea puținilor 
tori de „a-și 
Ochii" este o 
reconfortantă — 
nosc — însă 
De multe ori, 
sub cheie, fructele 
oprite au sfirsit prin 
a fi mînca.te. Oa
menilor li s-â acordat 
ceea ce este al oame
nilor. Acordindu-li-se

condus 
elimi- 
ama- 

arunco 
idee 

■ recu- 
falsă 
chiar

lacătelor
încredere, oamenii au 
răspuns cu încredere, 
fiindcă sentimentul 
ține de esența umană, 
degajă optimiștii, este 
tonifiant. Lacătele de 
orice fel sînt semne 
ale neîncrederii în cei 
de lingă tine, bariere 
interumane generatoa
re de suspiciuni, 
tr-b societate de 
meni liberi 
sintem în 
drept — 
închistării 
dispară.

Muncitorii celor pa
tru secții ale uzinei 
ploiestene au înțeles 
morala lacătelor, au 
folosit-o si o folosesc 
ca pe o lecție de etică 
comunistă. Nu s-ău li
mitat doar la a pro
povădui încrederea, ci 
au transformat-o în 
practica cotidiană ca 
unealtă modelatoare de 
conștiințe noi. Au de
monstrat că trebuie și, 
mai ales, că se poate 
trăi sub semnul încre
derii.

Ceea ce bucură, ceea 
ce insuflă o imensă 
mîndrie este că o ast
fel de inițiativă, de 
lecție practică — etică 
(nu-i antinomie) — a 
țîșnit, normal, tot d'in- 

colectiv munci-

ln- 
oa- 

— așa cum 
fapt și de 
simbolurile 
trebuie să

tr-un
toresc. Deci, ca întot
deauna. Tot de la ei...

Mircea BUNEA

Nu e nevoie 
ceri luna de pe cer ca 
să-i stirnești refuzul. 
Nici lapte de cuc 
trebuie să-i ceri. 
Să-l auzi rostind 
tidicul Nu.

E de-ajuns să-i 
pui cea mai simplă 
treabă — de pildă un 
detaliu al îndatoriri
lor sale profesionale
— că Nu-ul răsare pe 
buzele lui ca o ciu
percă după ploaie in 
putrezișul prielnic. 
Nu-ul răspicat și gro
bian, nu-ul care-ți 
taie cheful de muncă 
și de viață, nu-ul ca
re-i dă lui, omul ca
ră-a supt odată cu 
laptele mamei sila
ba negativă, iluzia că 
„face ce-i place", că 
„nu depinde de ni
meni", că „e mai al 
dracului ca toți' 
vreme ce poate 
ne nu aricind 
teste.

Uneori nici n-apuci 
să deschizi gura — 
poate-ai vrea 
spui o anecdotă 
să-i dai bună
— că el îți și aruncă 
printrb dinți ■ vorba 
neagră ca si cum și-ar 
declina numele sau 
însemnul de blazon. 
„Nu !“, „Nu se poa
te !" „Ex-clus !“.

Este insul care, tot
deauna, ca un făcut, 
are o „treabă perso
nală" tocmâi la ora 
cind il chemi să facă 
ceva, in interesul ser
viciului. Dacă-l chemi

nu 
ca 

fa-

pro-

de 
spu- 
pof-

să-i 
sau 

ziua

- -r - n» ai'r '< tr i-' - A •--- ■■• ■-r -tr i -

la 9, el are tocmai la 
9 o daravelă cu ma
șina proprie si per
sonală care sughițe 
suspect și a fost în
credințată unui meș
ter din partea opusă 
a orașului... Dacă-l 
chemi vineri, ei bine 
tocmai vineri lui îi 
vine in vizită din pro
vincie o mătușă de-al 
doilea din partea ce
lei de-a treia soacre

mai
ipochimenul 
din... prin- 
dacă ești, 
se cuvine.

Căci de cele 
multe ori 
spune nu 
cipiu. iar 
asa cum
ta.re de virtute și nu-i 
accepți refuzul, el se 
socoate fericit fie și 
ciupind o făriinitură 
cit de mică de modi
ficare a ceea ce-i pro
pui. Si asta numai și 
numai ca să-și justi
fice nu-ul care-i pre

Omul care

— si, in consecință, 
nu-ul îi apare pe buze 
firesc ca însuși fires
cul obicei al oameni
lor de a-și face vi
zite.

Că e vorba de o 
chestiune care priveș
te producția, că celor 
din jur. de la Vlădică 
la opincă, le crapă ca
pul de zor ? Lui.
inului care spune nu. 
nu-i pasă. El are ma
șina lui, are mătușa 
lui. are interesul lui. 
are obiceiul lui de a 
spune nu, care-i dă 
aplomb si încredere-n 
viață, care-i leagănă 
bicisnica persoană in 
iluzia că e o persona
litate.

O-

zidează toate frazele 
și toate raporturile cu 
lumea înconjurătoare. 
nu-ul care-i colorează 
existența, întunecin- 
d-o pe-a noastră, nu- 
ul din pricina căruia 
insul respectiv ne este 
atit de antipatic.

Dar de ce nu poate 
fi stirpit asa ușor 
omul care spune nu ? 
Pentru că ne specu
lează tocmai slăbi
ciunea de a nu putea 
li atit de categorici in 
de-ul nostru, pe cit 
este el in negația lui. 
Căci ia încearcă să-i 
spui că nu-ți pasă de 
sughițul mașinii lui 
personale sau de vi
zita onorabilei lui mă-

senti-
- cu 
bine 
ni- 

decit 
pen-

tași și vei vedea cu 
ce ochi de victimă, 
cu ce grimasă de ins 
atins in „umanitatea" 
lui funciară te va in- 
timpina, cu ce gesturi 
de ființă pe veci ne
dreptățită se va apu
ca să facă treaba pe 
care i-o propui. In
cit, dacă ești mai slab 
de înger, simți tu, o- 
mul corect și bine in
tenționat, un 
ment de culpă
toate că știi prea 
că nu i-ai cerut
mic altceva 
să-si facă datoria 
tru care primește sa
lariu — si pină la ur
mă ți se face fie în
suti lehamite să-l 
vezi cum se „chinu
iește" muncind 
trimiți acasă la 
șina și mătușa lui, 
personale,' rămînînd 
să faci tu ceea ce s-ar 
cuveni să isprăvească 
el. Adică exact ceea 
ce insul respectiv a- 
bia aștepta...

De unde concluzia : 
cea mai bună armă îm
potriva omului-care- 
spune-nu este negația 
opusă negației, elimi
narea refuzului prin 
refuz, tăria de a opu
ne nu-ului grobian un 
alt nu, decis, bărbătesc, 
răspicat, ca un ecou 
al atitudinii întregii 
noastre societăți față 
de asemenea apucă
turi.

Si-l 
ma

Petre DRAGU
J

• ȘCOALA. Ne scrie cu â- 
mărăciune un profesor din ju
dețul Prahova, indignat de sis
temul colectării de bani de la 
părinți pentru a se cumpăra ca
douri Scumpe cadrelor didacti
ce. „Unâ e să oferi o floare și 
alta e să aduni bani pentru 
servicii de masă, stofe ș.a.m.d.".

Apărătorii „micilor atenții" 
susțin că ceea ce se practică la 
locul cu pricina e O dulce copi
lărie făță de școlile „mări", de 
la „centru". E o minciună, stima
te corespondent. Intr-o școală 
„mare", într-o școală adevărată, 
demnă de înaltele tradiții ale în- 
vățămîntului nostru, nu se poată 
practica așa ceva. E o minciună 
întreținută de spiritele meschi
ne,, care ar voi să vadă catedră 
transformată In tarabă. Așa ceva

nu se va întîmpla. Dascăli sin
cer atașați misiunii nobile de a 
forma cetățenii societății supe
rioare, ai societății socialiste, 
dascăli ca dumneavoastră, exis
tă în toate școlile. Practici, ca 
cele despre care ne scrieți, nu 
pot fi decît cu totul izolate, alt
fel însăși ideea de învățămînt 
ar fi compromisă.

« CORECTITUDINE. Tot des
pre corectitudine, în ălte ipos
taze, ne scrie și Gheorghe Go
run, muncitor la Exploatarea 
minieră din Rovinari, județul 
GOrj. Sintem întru totul de a- 
cord cu opinii că, pe lingă cei 
cârd atacă avutul obștesc cu 
mina lor lacomă, trebuie să fie 
măi sever făcuți răspunzători și 
cei care îi favorizează prin dez-

interes, neglijentă, nepricepere 
Sau chiar prin simpatie tacită

Ne obligă în acest Sens foarte 
multe datorii morale, ne obligă 
intreaga noastră credință politi
că și ideologică. Ne obligă chiar 
rindurile corespondentului nos
tru : „Eu, ca muncitor, mă an
gajez să lupt in continuare pen
tru demascarea incorectitudini
lor, să mă comport ca un adevă
rat Om de tip nou, să am îm
preună cu colegii mei de muncă 
aceste calități, ale omului nou".

• ACTE. în ediția din 13 iu
nie a.c. a pâginii „Omul..." a

fost publicată ancheta „Din ne
regulă în neregulă, parazitism 
cu acte în regulă". Era anali
zată o ipostază ciudată ă lene
viei — dobîndirea de către 
membrii unor echipe de insta
latori a unor venituri fabuloa
se, fără să facă mâi nimic. 
Șeful echipei de pierde-vără, 
vechi infractor, i-a intinipinat 
pe gazetari cu un surîs 
Sigur și lipsit de orice emoții : 
„Actele vorbesc !“ El se Simte 
blindat în acte de jur-impre- 
jur. Răspunsul pe plan moral

a fost dat chiar în cuprinsul an
chetei : situația e inadmisibilă 
și intolerabilă. Răspunsul de 
„specialitate" ne e sugerat de 
un om de meserie, cititor dez
interesat, inspector principal la 
Banca pentru agricultură și in
dustrie alimentară — filiala Bir- 
lad. Corespondentul ne expune 
două cazuri asemănătoare cu 
exemplele anchetei. E vorba de 
proiectele unor instalații de în
călzire și alimentare cu apă ale 
grajdului C.A.P. Dragalina și 
C.A.P. Ivești, județul Vaslui, 
executate de întreprinderea de 
reparații, prestări servicii și 
COnstrucții-montaj Brăila. La o 
valoare comună de 613 000 lei, 
s-a constatat că devizele esti
mative erau umflate cu 206 000 
lei, deci cu 33 la sută. Iată,

așadar, posibila sorginte finan
ciară â „parazitismului cu acte 
in regulă". Prin atenția salaria- 
țildr instituției bancare, devizele 
au fost readuse în limitele reali
tății. în contextul acestei ru
brici noi reținem două probleme. 
1) Anchea publicată și-a de
monstrat eficiența ; 2) Dacă pri
vim situațiile semnalate cu 
cele două ocazii și stabilim le
gătura între Cle, putem remarca 
interdependența dintre lipsuri 
aparent diferite : „egoismul" de 
grup (manifestat prin golirea 
speculativă a buzunarului unei 
unități în buzunarul alteia) fa
vorizat de culanța negospodă
rească a beneficiarului poate 
hrăni lenea, lipsa de productivi
tate, afacerismul.

S. A.
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Nu demult orchestrele simfonice, filarmonicile, teatrele lirice, 
de operetă, estradele au încheiat stagiunea muzicală 1972—1973. Prilej 
de bilanț, pentru a conchide asupra calității, intensității cu care s-a 
desfășurat viața muzicală. Am solicitat, in acest scop, interviul pe care 
îl publicăm mai jos.

Să răsfoim, pentru o clipă, activi
tatea operelor și a teatrelor muzi
cale, ne-a declarat interlocutorul. S-au 
prezentat 32 de premiere, dintre care 
25 aparțin compozitorilor noștri. Aș 
aminti citeva premiere absolute : ope
ra „Zamolxe", de Liviu Glodeanu, o- 
peretele „Spune inimioară, spune", de 
Elly Roman, „Leonard", de Florin 
Comișel, baletele „Hora domnițelor", 
de Marțian Negrea, „Ulisse", de Li
viu Glodeanu... In mod deosebit-

cației muzicale. în sala ei de con
certe s-au putut ascultă de la pa
ginile înaintașilor pînă la acele lu
crări experimentale ale tinerilor 
compozitori. S-au impus : „Stagiu
nea lirică", „Tribuna creației con
temporane", ciclul cu „Laureați ai 
concursurilor internaționale „Geor
ge Enescu", „Tribuna tinerilor so
liști"... Nu mai vorbesc de numărul 
important de lucrări din literatura

dard"... care, trebuie să recunoaș
tem, încă nu au dispărut definitiv 
din reprezentațiile teatrelor noastre 
de estradă. Totuși, vom remarca 
preocupările mai insistente față de 
conținutul spectacolelor de estradă, 
efortul de a le conferi acestora o 
funcție social-educativă mai preg
nantă, de a le transforma nu numai 
in simple forme de divertisment, ci 
in modalități de înrîurire etică a 
spectatorului. Prezența mai marcată 
în viața teatrală a unor formații 
din județe, ale căror programe s-au 
impus printr-un caracter mai con
cret, mai legat de realitățile și pro
blemele zonelor respective, ne în-

doresc să evidențiez prezentarea u- 
nor lucrări românești inspirate din 
trecutul de luptă al poporului sau 
din istoria Partidului Comunist 
Român. între acestea : „Ion Vodă", 
„Decebal", „Răscoala" de Gheorghe 
Dumitrescu, „Neamul Șoimăreștilor" 
și „Pădurea vulturilor" de Tudor 
Jarda, „Trandafirii Doftanei" de 
Norbert Petri, „Stejarul din Borzești" 
de Teodor Bratu, baletul „Primă
vara" de Cornel Trăilescu. într-un 
cuvîrit, muzica românească a fost pe 
primul plan și nu poate fi trecut cu 
vederea efortul teatrelor lirice. Din 
această enumerare se desprinde cu 
claritate faptul că atit compozitorii, 
cît și conducătorii instituțiilor muzi
cale, interpreții au acționat cu mai 
mult succes pentru promovarea crea
ției românești inspirate, străbătute 
de optimism, pentru a pune muzica 
în slujba edificării personalității 
umane, pentru a cultiva respectul, 
venerația față de istoria glorioasă a 
poporului nostru, față de tradițiile 
revoluționare ale clasei muncitoare, 
pentru a face din artă ceea ce parti-, 
dul ne-a cerut întotdeauna — un 
factor de formare a omului nou, 
omul unei înalte conștiințe și al unei 
vaste culturi.

— Și la filarmonici, dacă 
urmărim repertoriul, ne putem 
da seama că peste 500 din cele 
1 600 de execuții de lucrări sim- 

. fonice și vocal-simfonice au 
fost pagini • semnate de compo
zitori români. Iar numărul lu
crărilor românești de cameră se 
ridică la. peste 150.

— Acest lucru merită să fie sub
liniat : dorința promovării muzicii 
românești, programarea, cu priori
tate. a lucrărilor cu mesaj militant. 
Și, in același timp, prezentarea va
lorilor muzicii universale, a pagini
lor reprezentative ale muzicii con
temporane. Aș dori să relev faptul 
că Radioteleviziunea, prin complexa 
ei activitate muzicală, a adus o con
tribuție deosebită in domeniul edu-

Stagiunea muzicală s-a închis cu un bilanț bogat în 

valori artistice. Rămîn deschise cîteva probleme despre care 

ne vorbește președintele Uniunii Compozitorilor,

ION DUMITRESCU

muzicală universală, a muzicii din 
toate epocile, genurile, stilurile.

Totuși, remarcînd aceste realizări 
ale vieții noastre muzicale, nu pu
tem omite faptul că nu întotdeauna 
valoarea creațiilor contemporane a 
fost pe măsura dorințelor și exigen
țelor noastre, că gradul de accesibi
litate și puterea expresivă a unor 
lucrări au dovedit necesitatea ca 
procesul de elaborare a acestora să 
fie mai temeinic, ca tradițiile mu
zicii noastre culte și folclorului să 
fie mai organic încorporate în crea
țiile actuale, chemate să ducă mai 
departe experiența înaintașilor. A- 
preciind ca pozitive căutările, ex
perimentul artistic, nu putem să nu 
arătăm că nu o dată roadele acestor 
căutări au fost prea modeste, că as
pectele formale, inovațiile spectacu
loase nu sînt puse, uneori, în sluj
ba unor intenții tematice de amplă 
rezonanță. în sfirșit, că nu întotdea
una nivelul interpretării, valoarea 
unor manifestări muzicale au dat sa
tisfacții. Iată, așadar, cîteva direcții 
în care avem de acționat cu mai 
multă fermitate in viitor.

— Cum. apreciați activitatea 
teatrelor și secțiilor de estradă?

— Cred că în acest domeniu, sal
tul calitativ încă nu s-a produs, pu
blicul nostru de astăzi este exigent, 
rafinat, nu mai poate aplâuda po
liticos texte slabe, pe subiecte pră
fuite, anacronice, vestimentații stri
dente, evoluții coregrafice „stan-

dreptățește speranța că atit in ceea 
ce privește conținutul spectacolelor 
de estradă, cit și calitatea lor artis
tică vom avea de înregistrat in 
viitor progresele așteptate, sporirea 
eficienței educative, up necesar plus 
de spirit, inventivitate și fantezie 
artistică.

— tn urmă cu trei ani s-au 
constituit in județe formații 
folclorice menite să polarizeze 
în jurul lor tot ce este mai 
valoros pe tărimul artei ama
toare, in privința cintecului și 
dansului popular. Le-ați urmă
rit nu o dată la sediul lor, in 
turneele pe care le-au făcut la 
București.

— Iată, după părerea mea, și aici 
un teren destul de nesigur. Aceste 
formații folclorice județene — nu
clee pentru activitatea artistică de 
amatori — nu au reușit întotdeauna 
să facă din spectacolele lor spectacole 
de bun gust, spectacole care să tre
zească dragostea pentru folclorul 
nostru autentic. S-a alergat după 
planul de încasări și au fost uitate 
calitatea, ținuta unui spectacol fol
cloric. Chiar ansamblurile și forma
țiile mari folclorice, de multe ori, 
prezintă formule străine de scînteia 
folclorului nostru. Maeștrii coregrafi 
adaugă, combină uneori excesiv și 
se depărtează de real.

dă mari speranțe : s-a cîștigat 
. un numeros public. Chiar la con

certele, să spunem, mai dificile, 
sălile nu au mai fost stinghere, 
cu douăzeci, treizeci de melo
mani, ca in alte stagiuni.

— Da. este un fapt constatat. Nu 
uităm, în acest sens, rolul turneelor 
filarmonicilor, teatrelor, în centrele 
lipsite de instituții profesioniste ; 
apoi concertele populare, concerte- 
le-lecții, acele bune inițiative care 
duc la desăvirșirea educației muzi
cale, la ridicarea nivelului de cultu
ra muzicală a țării. E de remarcat 
faptul că au fost promovați tineri 
compozitori, interpreți. Au fost pro
movați cu seriozitate, consecvență, 
fără să se facă concesii teribilismu
lui, facilului. Convingerea mea este 
că. în continuare, trebuie să acor
dăm atenție generațiilor tinere de 
creatori, interpreți, să se materiali
zeze sprijinul unor personalități ale 
vieții noastre muzicale in evoluția 
pozitivă a acestora.

Sperăm ca in viitoarea stagiune 
toate ideile fertile să fie mai de
parte cultivate. Nu numai cifrele, 
statisticile contează, nu trebuie să 
ne,achităm formal de sarcinile noas
tre. Nu vom convinge pe nimeni de 
valențele artei sunetelor cu repre
zentații și concerte mediocre. Mu
zica de astăzi, a timpului în care 
trăim, muzica socialismului, a căpă
tat un rol important în formarea 
profilului moral ai omului nou. Ea 
a ajuns un bun de preț al maselor 
largi de oameni. Există, fără îndo
ială, in țara noastră, pasionați ai 
muzicii care au ajuns la un nivel 
superior de înțelegere și apreciere 
a acesteia, care trăiesc intens opera 
de artă muzicală, se bucură de suc
cesele muzicii românești, față de 
care avem înalta datorie de a le 
oferi lucrări care să corespundă exi
gențelor lor. Avem insă, alături de 
aceștia, un număr și mai mare de 
oameni care doresc sincer să se a- 
propie de frumusețile artei sunete
lor și care sînt gata să facă eforturi 
să ajungă la înțelegerea superioară 
a acestei arte pe care o îndrăgesc! 
Pentru aceștia trebuie să acționăm 
cu toată grija, cu toată energia și 
responsabilitatea. Să făurim opere 
muzicale, să realizăm spectacole, 
concerte care să impună prin cali
tatea mesajului lor, prin calitatea 
lor artistică, care să bucure și să 
înnobileze publicul. Aceste inalte 
îndatoriri revin artiștilor creatori 
de muzică și, in aceeași măsură, 
instituțiilor muzicale de tot felul.

Smaranda OȚEANU
— tn această stagiune există o 

realitate care ne bucură și. ne

„Prizonierul din Manhat
tan", această piesă a lui 
Neil Simon, concentrează 
nebănuit de multe motive 
alfe teatrului contemporan 
și ale celui american în 
special. De altfel, întregul 
univers problematic al pie
selor lui Neil Simon, cu
noscut la noi prin „Bărbați 
fără neveste", jucat la Tea
trul „C. I. Nottara", își are 
o sorginte autentică în via
ța americanului de rind, 
strivit de atmosfera, de 
condițiile orașului tentacu
lar ; piesele sale sînt de o 
anume acuitate în actuali
tatea societății americane. 
Dar, pe de altă parte, se 
cere subliniat că tipul de 
umor practicat de Neil Si
mon, știința construcției, a 
efectelor comice și psiholo
gice nu pot fi suficiente 
pentru a face din acest 
autor „dramaturgul cu cel 
mai mare succes din isto
ria Broadwayului", cum 
scria revista „News-week" ; 
Neil Simon rămîne în 
primul rînd un meșteșu
gar al teatrului, iar succe
sul Iui a fost asigurat și de 
șansa întîlnirii cu niște 
excelenți interpreți.

Montarea Naționalului 
bucureștean (în regia lui 
Mihai Berechet) beneficiază 
și ea de foarte buni inter
preți. în primul rînd de 
prezența scenică remarca
bilă a lui Radu Beligan. 
Valeria Gagealov joacă 
convingător, cu distincție și 
sensibilitate rolul Ednei, 
femeie plăcută, soție iubi
toare și atotrăbdătoare ; Di- 
dona Popescu, o Jessy nai
vă și tenebroasă, cu un in
conștient umor negru ; 
Cristina Bugeanu, Anca 
Șahighian și Gh. Crîsiescu 
realizează compoziții co
mice inteligent diferen
țiate.

„Șansa" lui Neil Simon 
poartă însă, în capul aces
tei piese, numele artistului 
poporului, binecunoscut și 
îndrăgit : Radu Beligan. Și 
într-adevăr, ce-ar fi fost 
piesa scriitorului american 
fără prezența, fără inteli
gența ascuțită a lui Radu 
Beligan, ce ar fi fost „slă
biciunea" și nevroza „pri
zonierului" fără aerul de 
neajutorare, fără nobila o- 
boseală și dureroasa neli
niște ale lui Beligan 7 Ce ar 
fi fost Mei fără spiritul de 
finețe, tristețea, fără dis
perarea, fără ironia acidă, 
fără umorul amar, fără cal
da, înduioșătoarea omenie, 
fără marele talent al artis
tului Radu Beligan 7

★
Prin „Trei frați gemeni 

venețieni", un regizor de o 
reală valoare profesională, 
David Esrig, și un sceno

graf unanim apreciat, Ion 
Popescu Udriște, dezgroa
pă un text pierdut in ne
gura vremurilor (un scena
riu. de tîrzie commedia 
deli’arte, semnat de un pa
rizian de origine italiană a- 
proape necunoscut : Ă. 
Matiuzzi zis Collalto), con
cep un dispozitiv scenic a- 
greabil și ingenios, imagi
nează o convenție scenică 
inedită (o stilizare a come
diei deli’arte). Și cu toate 
acestea reușesc doar să fa
vorizeze talentul deosebit

realizează trei compoziții 
distincte, perfect diferen
țiate și le execută cu vir
tuozitate corniță, cu o plă
cere a jocului ! rai" întîl- 
nite. ■

* 1
„Dona Diana" este o dra

matizare după o comedie, 
care a atras și pe Moliere 
și pe Gozzi, a dramaturgu
lui spaniol Augustin Mo- 
reto y Cabana. Dramatiza
rea este semnată de Camil 
Petrescu, fapt care nu poa
te să nu ne bucure (deși

Arta actorului 

in trei spectacole 

ale Naționalului

al unui actor : Marin Mo- 
raru.

Ca să fim mai exacți, 
spectacolul la care ne refe
rim este nu numai un act 
de virtuozitate interpretati
vă, ci și unul de cultură. 
Ambiția montării era însă 
evident ceva mai mare : 
aceea de a ne captiva prin 
inventivitate și inedit, aceea 
de a ne face să rîdem și 
„fără Moraru". Și este ade
vărat că rîdem uneori și 
apreciem tot timpul com
pozițiile realizate cu talent 
și strădanie de Silvia Po- 
povici, Gh. Dinică (Arlechi- 
no), Ileana Stana Ionescu, 
o focoasă „de neuitat" so
ție, Rodica Popescu, o tipi
că hangiță isteață, sau de 
Damian Crîșmaru ; după 
cum apreciem savanta miș
care scenică, simțul deta
liului, ritmul impus spec
tacolului de către David 
Esrig. Dar este tot atît de 
adevărat că asistăm doar la 
derularea a fel de fel de 
soluții scenice (în prima 
jumătate de oră, de pildă) 
și că nu o dată ceea ce ve
dem este o explorare for
mală, fără suportul vreunei 
idei, fără nici un haz sau 
cu un haz cam silnic.

în rolurile celor trei ge
meni venețieni, care prin- 
tr-o situație teatrală „cla
sică" sînt aduși deodată în 
același han parizian al unei 
italience, Marin Moraru

bucuria ar fi fost și mai 
mare dacă am fi putut ur
mări pe scena Naționalului 
„Danton" sau „Act Vene
tian" sau „Jocul ielelor" 
etc.). întîlnirea este emo
ționantă (și aceasta nu da
torită temei sau valorii li
terare a dramatizării — mo
deste, după opinia noastră), 
cît datorită capacității ei 
de a ne reaminti universul 
operei lui Camil Petrescu, 
de- acel autor al „Patului 
lui Procust", al „Ultimei 
nopți de dragoste...", al 
„Actului venețian", preocu
pat de legile secrete ale a- 
tracției dintre bărbat și fe
meie, de tainicele căi ale 
iubirii împărtășite.

Cum era de așteptat, sub 
pana sa accentele se schim
bă substanțial. Ceea ce fu
sese o farsă galantă despre 
răzbunarea naturii împotri
va filozofilor, a prețioase
lor, a tuturor celor care 
încercaseră să o falsifice și 
să o anuleze „spirituali- 
zind-o“ (temă frecventă în 
Renaștere și care l-a atras 
și pe autorul „Zadarnicelor 
drumuri ale dragostei") de
vine altceva : „Dona Dia
na" este comedie nu lipsită 
de accente meditative des
pre puterea ineluctabilă a 
iubirii.

Sub acest aspect, monta
rea Naționalului atestă o 
lectură regizorală corectă 
(Victor Moldovan). Tonul

nobil și elegant coexistă cu 
cel de farsă.

Spectacolul are totuși o 
tăietură modestă și un aer 
de improvizație : ■ decoru
rile, funcționale, par.ba
nale și vetuste : ilustrația 
muzicală — de un gust 
discutabil : ritmul rostirii 
replicilor (e vorba de o 
piesă in versuri), ca și al 
derulării spectacolului — 
cam inegal : dicția, din pă
cate, nu o dată reproșabilă.

Partea forte a montării 
stă in calitatea distribuției: 
Marian Hudac realizează in 
Martin un convingător rol 
de bravură comică. Pre- 
luînd sarcini tipice acestui 
„graciosq", el pune intriga 
pe picioare și o susține 
neobosit, implicindu-ne cu 
umor in stratagemele meni
te să aducă fericirea Donei 
Diana și a lui Don Cesar.

în rolul stăpînilor lui 
Martin, subit depersonali
zați, am putut urmări pe 
Adela Mărculescu, frumoa
să. exactă, cu momente de 
remarcabil lirism, și pe Da
mian Crîșmaru — care in
terpretează plăcut, veridic 
sau cu umor — după cum 
e cazul — tulburarea iubirii, 
dificultatea de a-și disi
mula sentimentele. O pa
sională Dona Fenicia, cînd 
naivă, cînd suspect de iro
nică, cind sinceră,. ' cînd 
teatrală, exprimîndu-și ne
obosit preferințele prin o- 
cheade și bezele, prin re
plici „nevinovate", cu un 
rîs duplicitar realizează 
Didona Popescu. O utilă 
contribuție la buna desfă
șurare a spectacolului 
aduc C. Bărbulescu, un 
ferm Don Diego, Mitzura 
Arghezi, o Floreta sprin
țară. Tamara Crețulescu, 
Liviu Crăciun și Emil Mu- 
reșan, bun interpret în
tr-un rol tipic de „come
dia de figuron" — un per
sonaj fanfaron și sărac cu 
duhul, dar „plin de super
bie".

Consemnînd cu privire la 
ultimele spectacole ale 
Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" creațiile strălu
cite ale unor mari actori, 
artistul poporului Radu 
Beligan sau Marin Moraru, 
precum și afirmarea nota
bilă a multor altora, nu 
putem să nu observăm tot
odată că reușitele regizo
rale sînt cu mult, mai mo
deste ; după cum nu putem 
să nu ne afirmăm părerea 
ca ștacheta exigențelor re
pertoriale a coborît, în ra
port cu prima parte a sta
giunii cind aceasta s-a do
vedit exemplară.

Natalia STANCU
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză.
9.30 Parada sporturilor.

10.00 Telex.
10,05 Reportajul săptămînii : ,.Oa-

j meni și cărbuni la Rovinari**.
10.30 Voci tinere : Marian Spîno- 

che.
1-0,40 Film serial ..Marea iubire a 

lui Balzac**  — coproducție 
polono-franceză. Regia : Woj
ciech Solarz. în rolurile prin
cipale : Beata Tyszkiewicz și 
Pierre Meyrand. Episodul I : 
..Speranțe și umilințe**.

11.40 La ordinea zilei. Azi, județul 
Tulcea.

11,55 Moment folcloric cu Marcela 
Necula, Lucia Radu. Maria 
Văduva, Nelu Stan și forma
ția de dansuri a Palatului 
culturii din Ploiești.

12.20 Revista literar-artistică TV. 
Implicația socială și politică 
a literaturii de azi.

13.00 Telejurnal.
14.30 Matineu de vacanță. Filmul

artistic : ..Invenție diabolică**  
— producție a studiourilor 
cehoslovace. Regia : Karel
Zeman.

16,00 Trofeul .Tomis**  la volei fe
minin : România — Polonia. 
Transmisiune directă din sala 
sporturilor de la Constanța.

17.30 Curs de limba germană. 
18.00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18,15 Semnificații : Artă aplicată și 

artă implicată.
18.40 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
19,00 Timp și anotimp în agricul

tură.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : ,,Mîn- 
dră țară**  de Laurențiu Pro- 
feta. Text — Jean Gheliuc. 
Solistă Constanța Cîmpeanu.

20,05 Teleobiectiv.
20,25 Telecinemateca : Ciclul John 

Ford. „Fructele mîniei**  după 
romanul lui John Steinbeck. 
Regia : John Ford. Cu : 
Henry Fonda, Jane Darwell, 
John Car radine.

22,35 24 de ore a România în 
lume.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Di
mitri e Voinov.

20.30 Agenda.
20.40 Tineri interpreți.
21.20 Ghișeul.
21.40 Itinerar românesc : Izvoarele 

lui Hercule.
21,50 Teatru scurt : „Obiecte gă

site**.  după Claude de Presle. 
Cu Ștefan Bănică și Mihai 
Fotin o.

22,00 Concertul orchestrei de mu
zică ușoară a Radioteleviziu- 
nii la Palatul culturii din 
Arad. Soliști ,;s Doina Badea, 
Eva Kis, Doina Moroșanu, 
Nicolae Nițescu, Nicolae Su- 
ciu. Cornel Constantiniu, Ion 
Bănică, Viorel Rus și sexte
tul „Cantabile**.  Conducerea 
muzicală : Sile Dinicu.

A apărut nr. 14 

al revistei

„MUNCA 

DE PARTID"
Din cuprinsul revistei subli

niem articolele : „Sarcini impor
tante ale organizațiilor de par
tid pentru accelerarea creșterii 
economice și ridicarea bunăstă
rii populației", „Fondul de ca
dre. avuție inestimabilă a parti
dului", „în centrul dezbaterilor- 
din adunările generale ale oa
menilor- muncii : asigurarea con
dițiilor îndeplinirii planului pe 
1974", precum și grupajul intitu
lat — „în întîmpinarea marii 
sărbători". La rubrica „Cum se 
înfăptuiește rolul conducător al 
organelor și organizațiilor de 
partid" consemnăm masa ro
tundă : „Perfecționarea stilului 
de muncă în lumina cerințelor 
conducerii științifice a activității 
de partid" și ancheta redacției : 
„Secretar ai comitetului comu
nal de partid și președinte al 
consiliului popular". Revista mai 
cuprinde rubrica „Cincinalul 
înainte de termen". După ru
bricile „A munci și trăi în chip 
comunist". „Propaganda de par
tid și învățămîntul de partid — 
mai atractiv, mai eficient", re
vista inserează, sub genericul 
„Intensificarea continuă a vieții 
interne de partid", articolele 
„Pe ordinea de zi a plenarei — 
îmbunătățirea organizării și con
trolului aplicării hotărîrilor" și 
„Necesitatea înlăturării elemen
telor de birocrație și formalism". 
Revista se încheie cu rubricile 
sale permanente Inițiative, me
tode. acțiuni. Note critice. Răs
punsuri la întrebările cititorilor, 
Ecouri.

LOTO

Extragerea I : 31 16 38 56 10 5 83 
13 18.

Extragerea a Il-a : 33 29 26 65 4 21 
51 82 69.

Extragerea a III-a : 54 69 19 63 43 61.
Extragerea a IV-a : 55 74 32 13 36 3.
Extragerea a V-a : 3 79 73 88 10 61.
Extragerea a Vl-a : 20 55 68 69 11 14.
Fond general de premii : 1 455 347 

lei.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

1 pentru trimestrul 11/1973

18 ciștiguri in valoare totală

Numă
rul cu
rent

Numărul 
librei ului 
cîștigâtor

Valoarea 
cîștigului

par
țială

to
tală

1 Sfd^-'20i—27 45 tfO'O
■ U '» 3

2 843—1—763 25 000 25 000
3 861—208—891 15 000
4 838—103—142S 15 000
5 805—1—67 15 000
6 817—1—707 15 000
7 836—1—1124 15 000
8 861—205—1473 15 000
9 863—1—714 15 000

10 859—1—5017 15 000
11 817—1—744 15 000
12 854—202—18 15 000
13 815—1—1395 15 000
14 850—201—55 15 000
15 831—103—854 15 000
16 862—201—425 15 000
17 859—1—4183 15 000
18 860—1—1816 15 000 240 000

______________________ de lei 310 000 
Plata ciștigurilor se efectuează de 

către sucursale și filiale C.E.C.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
în materiale de construcție ieșite 
ciștigătoare la tragerea la sorți pen

tru trimestrul 11/1973

26 ciștiguri in valoare totală

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt Numărul 

libretului 
cistigător

Valoarea 
ciștigurilor

oartială totală

1 925—520—59 20 000 20 000
2 916—209—16 10 000 10 000
3 939—294—96 5 000
4 925—609—62 5 000
5. 946—208—20 5 000
6 927—236—200 5 000
7 942—216—88 5 000
8 945—202—82 5 000
S 958—218—155 5 000

10 952—226—89 5 000
11 963—216—48 5 000
12 918—250—51 5 000
13 918—614—27 5 000
14 903—132—66 5 000
15 921—114—139 5 000
16 908—217—60 5 000
17 915—207—119 5 000
18 942—208—64 5 000
19 951—207—154 5 000
20 938—214—19 5 000
21 950—221—97 5 000
22 936—270—132 5 000
23 923—413—12 5 000
24 926—411—12 5 000
25 905—130—167 5 000
26 935—254—46 5 000 120 000

de lei 150 000

Titularii libretelor de economii cîș- 
tigătoare trebuie să se prezinte in 
cel mult 60 zile de la data tragerii 
la sucursalele și filialele C.E.C. pen
tru a Ii se elibera. adeverințele ne
cesare procurării materialelor de 
construcție.

cinema
0 Dragostea începe vineri : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15.
• Jucătorul î CAPITOL — 9,30;
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, la gră
dină — 20,30.
• Tu, eu și micul Paris : CEN
TRAL — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
A Cartea junglei : SALA PALA
TULUI — 19,30 (seria de bilete — 
4666), SCALA — 9; 11,15; 13,30;

«5~EEjaffl!BSS!®îfflSSSSÎH!S!!2!!SB5HS?K=SfHaffiSffiSSraBS3eESS»Ba

16.15; 18,45; 21,15, STADIONUL
DINAMO — 20,15.
A Te așteptăm, flăcăule : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
A Fantoma lui Barbă Neagră : 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20.15, LU
CEAFĂRUL — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,15.
A Desene animate pentru copii : 
DOINA — 9,30.
• Ciprian Porumbcscu : DOINA
— 10,45; 14; 17; 20,15, COTROCENI
— 15,30; 19, MOȘILOR — 16; 19,45, 
la grădină — 20.
A Un om în sălbăticie : FESTI
VAL — 9; 11,15;' 13,30; 16; 18,30; 21.

la grădină — 20. EXCELSIOR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
A Coarnele de aur : TIMPURI 
NOI — 9,45—20,15 in continuare. 
A La răscruce de vînturi : FAVO
RIT — 10; 12,30: 15,30; 18: 20,30, 
MELODIA — 8.45: 11,15; 13.30: 16; 
18.30; 21. MODERN — 9; 11.15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30, la grădină 
— 20.
A Ultimul cartuș : POPULAR — 
16; 18; 20, UNIREA — 15,30; 18; 
20,15, la j grădină — 20,30.
A Antoniu și Cleopatra : GRIVI- 
ȚA —- 9; 12,30; 16; 19.30. AURORA 
— 9; 12,30; 16; 19,30, la grădină —

20,15, FLAMURA — 9; 12,30; 16;
19.30.
A Soarta unui combatant din 
corpul de autoapărare : MUNCA
— 15,30; 18: 20,15.
a Albă ca zăpada și cei șapte 
saltimbanci — 10; 12; 14; 1G.30;
18.30. Rose Marie — 20.30 : CINE
MATECA (sala UNION).
A Jandarmul la plimbare : BU- 
ZEȘTI — 9; 11.30; 13,45; 16; 18.15;
20.30. Ia grădină — 20,15, GLORIA
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9: 11,15; 13,30; |6; 18.30: 
21. la grădină — 20,15, GRĂDINA 
SELECT — 20.
A Salcîmul liliachiu : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20,15.

a Simon Templar intervine : DA
CIA — 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15;
20.30, ARTA — 16; 18; 20. la gră
dină — 20,30.
A Aventurile Iui Babușcă : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.
A Monte Carlo : BUCEGT — 15.30; 
18: 20,15. la grădină —- 20,30, VOL
GA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18.15;
20.30.
a Lumea se distrează ; GTU- 
LEȘTI — 16; 18; 20.
A Pe aripile vîntuluî î FLOREAS- 
CA — 10; 14,30: 19,15.
A Veronica : VIITORUL — 16; 18: 
20.15.

Plecarea delegației române 
la cel de al X-lea Festival mondial

al tineretului
Marți dimineața a plecat spre Ber

lin delegația tineretului și studenți
lor din țara noastră care va lua 
parte la cel de-al X-lea Festival 
mondial al tineretului și studenți
lor de la Berlin, ce se va desfășura 
sub deviza „Solidaritate antiimperia- 
listă, pace și prietenie".

si studenților
s »

Din delegație tac parte 500 tineri 
muncitori, țărani, elevi, studenți. ar
tiști și sportivi, uteciști fruntași.

în drum spre Republica Democrată 
Germană, delegația română va avea 
intilAiri prietenești cu tineri din Un
garia și Cehoslovacia.

(Agerpres)

LA SINAIA S-A DESCHIS IERI

A 14-a ediție a cursurilor și colocviilor 
științifice de limbă, literatură, istorie 

și artă ale poporului român
Cea de-a 14-a ediție a cursurilor 

de vară și colocviilor științifice de 
limbă, literatură, istorie și artă ale 
poporului român, organizată de U- 
niversitatea din București, s-a des
chis. marți dimineața, la Sinaia. La 
ediția din acest an participă 150 de 
profesori, tineri cercetători și stu
denți de la catedrele de romanis
tică din 23 de țări ale lumii, care 
doresc să-și îmbogățească cunoștin
țele de limbă și literatură română.

în prima zi, după cuvîntul intro
ductiv. rostit de directorul cursuri
lor. prof. univ. Boris Cazacu. mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste. România, și salu
tul conducerii colectivului Universi
tății din București, adus de prof. 
Gh. Ciucu, rectorul Universității, 
prof. univ. Ștefan Pascu, membru 
corespondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, rectorul U- 
niversității din Cluj, a prezentat ex
punerea intitulată „Istoria Româ
niei".

★
Actuala ediție a cursurilor de 

vară — a declarat prof. Boris Ca
zacu unui redactor al Agerpres — 
va oferi cursanților posibilitatea să 
audieze conferințe și prelegeri pri
vind evoluția limbii și literaturii ro
mâne. istoria și geografia României, 
folclorul autohton, progresele reali
zate în domeniul științei, culturii și 
economiei și. în același timp, să ia 
parte la seminarii și lucrări prac

A

tice care se vor desfășura pe gru
pe, după nivelul de cunoaștere a 
limbii române. Ei vor avea, de a- 
semenea, la dispoziție noua ediție 
revizuită și completată a Cursului 
de limba română pentru studenții 
străini, tipărit in franceză. Cursurile, 
care reflectă interesul pentru valo
rile spirituale și materiale ale po
norului' nostru, mai prevăd mese ro
tunde și expoziții omagiale dedica
te celei de-a 300-a aniversări a ma
relui cărturar și om politic român 
Dimitrie Cantemir. De asemenea, 
vor fi organizate manifestări consa
crate împlinirii unui secol de la 
nașterea lui Ovid Densusianu, cungr- 
cut filolog român. Ne aflăm acum 
la cea de-a 14-a ediție a acestor 
cursuri. Ele au întrunit în total pes
te 1 500 de . participant! din Anglia, 
Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, 
Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, 
Finlanda, Franța. R. D. Germană, 
R. F. Germania, Italia, Israel. Japo
nia, Iugoslavia, Norvegia, Olanda, 
Polonia, Suedia, S.U.A., Ungaria și 
U.R.S.S. Ca și edițiile precedente, și 
acum participă personalități științi
fice marcante în domeniul limbilor 
romanice, precum și tinere cadre di
dactice care predau acum limba și 
literatura română la cele 131 de ca
tedre de specialitate din reputate 
centre universitare din străinătate.

(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ

LIBRETELOR DE ECONOMII PENTRU TURISM
IEȘITE CIȘTIGĂTOARE LA TRAGEREA LA SORTI

PENTRU TRIMESTRUL II 1973

TOTAL 60 CIȘTIGURI ÎN VALOA RE DE LEI :

Nr. 
crt.

Specificarea 
ciștigurilor în excursii

Nr. libretului 
ieșit ciștigător

1 Excursii organizate :

1 — Excursie la Paris 460—206—583
2 463—139—159
3 438—103—504
4 »» 459—1—1848
5 ,, 459—1—2846
6 — Excursie la Roma 462—1—867
7 ♦ I 431—111—392
8 435—1—438
9 »» 459—205—69

10 ,, 444—203—18
11 — Excursie în U.R.S.S. 457—1—75
12 464—206—176
13 ,, 459—205—485
14 415—1—354
15 426—1—109
16 434—103—86
17 »» 463—1—88
18 II 466—1—405
19 — Excursie în R.D.G. 452—1—641
20 460—1—1234
21 »> 441—201—373
22 »> 1» 459—1—1292
23 I» 443—1—339
24 M 431—106—1134
25 »♦ 403—1—88

II Excursii individuale :

26 — Excursie individuală 435—1—279
27 H 402—1—495
28 432—202—21
29 445—202—37
30 »> »> 415—1—1055
31 >> 417—1—204
32 411—1—56
33 450—211—95
34 404—523—78
35 428—372—18
36 423—209—6
37 461—205—583
38 ,» 466—1—182
39 462—210—297
40 464—208—212
41 459—1—2783
42 460—1—408
43 460—201—370
44 402—1—345
45 432—1—359
46 421—1—45
47 415—1—887
48 448—263—2
49 419—203—49
50 9f M ■ .450—1—3.
51 458—201—52
52 n 426—622—1
53 »» >» 420—139—2
54 J, ♦ » 461—205—301
55 462—207—441
56 M 462—210—86
57 II 464—206—225
58 ♦» 459—1—2674
59 460—1—82
60 •• „ I 460—201—233

Valoarea ciștigurilor 
(în leii

parțială totali

10 500
10 500
10 500
10 500
10 500

9 200
9 200
9 200
9 200
9 200
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000

6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000

52 500

46 000

48 000

42 000

■■ r

210 000

398 500

Ciștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care in locul excursiilor 
individuale cîștigate doresc excursii 
organizate au obligația să se pre
zinte in ce) mult 30 zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru îndeplinirea

formalităților necesare efectuării 
excursiei.

în cazul neprezentărll în termen 
sau al neefectuării excursiei, atit 
pentru excursiile organizate, cît și 
pentru cele individuale, ciștigurile 
se plătesc în numerar.

A Fluturii sint liberi : MIORIȚA
— 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,15. 
A Eliberarea (seriile IV și V) : 
PACEA — 15,45; 19.
A Rond de noapte : LIRA — 15.30; 
18: 20.30. la grădină — 20,15. VI- 
-ițAN — 15.30; 17.30; 19,30. la gră
dină — 20,15.
A Cînd legendele mor : FEREN
TARI — 16: 18; 20.
A Drumul spre vest : CRÎNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
A Grăbiți apusul soarelui : COS
MOS — 15.30; 19.
A Copiii căpitanului Grant : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
A Cowboy î PROGRESUL — 15,45; 
18; 20,15.

teatre
A Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Preșul — 
20,30.
a Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase* ‘ (grădina Boema) : Estival- 
Boema —■ 20.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română**  : Meleaguri fermecate — 
18,30:

* A Circul București (în Drumul 
' Taberei, lingă Poștă) : Spectacol 
cu delfini — 18,30; 20.
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Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

au primit un grup de studenți 
și elevi americani

Prima sesiune a Comisiei mixte româno-bulgare 
pentru problemele complexului hidrotehnic 

Turnu Măgurele - Nikopol

(Urmare din pag. I)

denți care au trăit marți, cu emoție 
și bucurie, clipele deosebite ale in- 
tilnirii cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

în același cadru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit cu grupul de 
studenți. doctoranzi și cercetători de 
la Universitatea din Connecticut, in 
frunte cu dr. Paul Best, aflat in țara 
noastră pentru documentare in ve
derea elaborării de teze și studii 
consacrate României.

Alături de tinerii americani s-au 
aflat și elevi și studenți români care 
își petrec, impreună cu ei, vacanța 
pe litoral.

Tinerii americani intimpină pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu cu multă 
simpatie și stimă, aplaudind inde- 
lung.

Atmosfera sărbătorească este în
tregită de salutul de bun sosit, pre
zentat de „The Lockettes", formație 
'de gimnastică artistică din orașul 
Lock Haven, alcătuită din lgte care 
inalță in miinile lor, inclinindu-le, 
apoi, în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, drapelele României și 
S.U.A., steagurile statelor Pennsyl
vania și Tennessee, de unde sint 
originari, flamurile colegiilor in care 
iși urmează studiile, de manifesta
ția de caldă prietenie a sutelor de 
-turiști români și de peste hotare ce 
asistă la această ceremonie din fața 
clubului stațiunii, unde are. loc în
tilnirea cu tinerii americani.

Exprimind profunda gratitudine 
pentru onoarea de a fi primiți de 
șeful statului român, pentru ospita
litatea deosebită cu care au fost în
conjurați in cursul vizitei in Româ
nia, a luat cuvintul HARRY MOR
GAN, președintele fundației A.C.N.S.

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Distinși prieteni români,
Exact cu un an in urmă, „Amba

sadorii prieteniei'1 au fost onorați 
de invitația de a vă intilni și de a 
vă prezenta muzica noastră. A fost 
un moment pe care nu-1 vom uita 
nicicînd. Sintem deosebit de incin- 
tați și mindri de faptul că la cea 
de-a doua întilnire participă și 
doamna Ceaușescu.

Am dori să vă mulțumim, domnu
le președinte, pentru invitația de a 
reveni și in atest ran cu muzica și 
spectacolul nostru. Vara trecuta, 
după concertul in cinstea dumnea
voastră, ați sugerat ca programul 
nostru de prietenie in România să 
fie lărgit și multiplicat, să . mergem 
cu spectacolele noastre în cit mai 
multe dintre frumoasele dumnea
voastră orașe și sate.

Sint foarte fericit să vă raportez, 
domnule președinte, că in anul 1973 
numărul nostru s-a dublat. Anul 
acesta circa 2 000 de tineri „amba
sadori- ai prieteniei" americani des
coperă marea bucurie de a cunoaș
te poporul dumneavoastră prin con
tacte directe, de a lua legătura cu 
familiile românești, prelungind șe
derea la două-trei săptămini și 
bucurindu-se de căldura, de ospita
litatea fără egal a poporului dum
neavoastră.

Aș dori să marchez in mod spe
cial profunda noastră apreciere 
față de minunata colaborare, față 
de sprijinul și încurajarea primite 
din partea gazdelor noastre — Ofi
ciul Național de Turism „Carpați" 
din București. Primirea de care 
ne-am bucurat, entuziasmul și efor
turile depuse de O.N.T. merită cu 
adevărat să fie menționate cu acest 
prilej.

Pe un plan mai personal, doresc 
să menționez, domnule președinte și 
doamnă Ceaușescu, că soția mea și 
cu mine avem ceva in comun cu 
dumneavoastră și, de altfel, cu toți 
rofnânii : acum două săptămini 
rie-am căsătorit in satul Lerești. 
Nunta noastră de trei zile, conform 
obiceiurilor și tradiției românești, 
reprezintă un eveniment pe care il 
vom păstra în amintire toată viața.

Avem cu noi anul acesta un dis
tins american, președintele Cole
giului „Wesleyan" din statul Virgi
nia de Vest, domnul John D. Rocke
feller IV și soția sa. Dinsul dorește 
să vă adreseze citeva cuvinte, să 
vă prezinte un salut nu numai din 
partea celor 5 grupuri artistice pre
zente acum, ci și din partea celor 
care se află acum in alte părți ale 
tării, precum și a celor ce vor veni 
in viitor. (Aplauze).

în timpul alocuțiunii sale, in mo
mentul in care președintele fundației

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a adresat o tele
gramă de felicitare președintelui A- 
dunării Naționale Populare a Re
publicii, Populare Congo, Miăkassissa 
Dieudonne, cu prilejul alegerii sale 
în această funcție.

★
în ziua de 24 iulie a.c., George Ma- 

covescu, ministrul afacerilor externe, 
ă primit pe William Epstein,, consul
tant special in problemele dezarmării 
din Secretariatul O.N.U., aflat într-o 
vizită in țara noastră. în aceeași zi, 
William Epstein a participat la o 
masă rotundă cu tema „O.N.U. și 
problema dezarmării", organizată de 
Asociația de Drept Internațional și 
Relații Internaționale. Au luat parte 
cadre universitare, cercetători din 
institutele Academiei de științe so
ciale și politice, funcționari din Mi
nisterul Afacerilor Externe, ziariști.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Irak, Murtadha Saeed Ab- 
dul-Baqi, a transmis o telegramă de 
mulțumire ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu. pentru felici
tările adresate cu ocazia Zilei națio
nale a Irakului.

A.C.N.S. mărturisea cu emoție că 
a avut fericitul prilej de a sărbători 
căsătoria sa pe ijieleagurile țării 
noastre, în urmă cu două săptămini, 
după tradițiile populare românești, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au felicitat 
cu, căldură pe domnul Harry Mor
gan și pe soția sa.

Calde cuvinte de mulțumire a 
adresat. apoi. JOHN D. ROCKE
FELLER IV, președintele lui West 
Virginia Wesleyan College.

Domnul e” președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Am onoarea să prezint nu numai 

grupul de jazz al Colegiului Wesle
yan din statul Virginia de Vest, dar 
și alte cinci grupuri care vor susține 
un spectacol in fața dumneavoastră 
astăzi, precum și celelalte 20 de gru
puri muzicale americane, care au ve
nit sau urmează să vină în România 
anul acesta, in cadrul programului 
„Ambasadorii prieteniei".

în numele nostru, al tuturor, pre
cum și al poporului american, doresc 
să vă mulțumesc profund, dumnea
voastră personal și guvernului roț- 
mân, pentru sprijinul și colaborarea 
dumneavoastră, pentru faptul că ați 
făcut ca programul nostru să reu
șească at:t de bine. Din punctul nos
tru de vedere, programul se bucură 
de un mare succes. Tinerii noștri 
'prețuiesc prilejul de a cunoaște po
porul român, de a-i auzi pe români 
vorbind despre țara lor, de a locui in 
case românești și de a deveni cu a-, 
devărat prieteni. Prilejul de a face 
toate acestea înseamnă mult pentru 
tinerii noștri. Pentru aceasta vă sin
tem in orice caz recunoscători, dar, 
in același timp, ne pregătim să îm
părtășim experiența și prietenia pe 
care le-am cîștigat aici. în România, 
cu prietenii noștri din America, și să 
răspindim ginduri frumoase despre 
România și poporul său.

Permiteți-mi să vă spun, de ase
menea. că sintem la curent cu istoria 
națiunii dumneavoastră, cu faptul că 
ați luptat timp de multe secole îm
potriva încercărilor altora de a zdrun
cina identitatea dumneavoastră na
țională. însă nimeni n-a reușit vreo
dată să suprime sentimentele pu
ternice și justificate ale poporului 
român de mîndrie națională și inde
pendență.

Știm că dumneavoastră, domnule 
președinte —' ca și Mihai Viteazu, cu 
multe secole in urmă — ați condus 
poporul român spre reafirmarea min- 
drief sale naționale'și spre unitate in 
urmărirea scopului propus.

Sintem, de asemenea, impresionați 
de ritmul creșterii dumneavoastră in
dustriale, care este remarcabil și vă 
plasează printre țările cu cea mai 
inaltă rată de dezvoltare din întrea
ga lume.

în sfirșit, permiteți-mi să vă spun, 
domnule președinte, cit de popular și 
respectat sinteți dumneavoastră in 
America, nu numai in calitate de con
ducător al națiunii, dar și sub as
pect personal. Este cazul să spunem 
că ați cucerit imaginația poporului 
american, datorită capacității dum
neavoastră de a sesiza viitorul, dato
rită spiritului dumneavoastră de in
dependență, datorită înțelegerii pro
funde a obiectivelor naționale ale 
României, datorită modului deschis 
in care vorbiți poporului dumnea
voastră, datorită conducerii dumnea
voastră energice și progresiste.

întreaga onoare pentru dumnea
voastră, domnule președinte, și pen
tru poporul dumneavoastră.

Iar acum am dori să ascultați și să 
vă placă muzica noastră. (Aplauze).

Tinerii americani roagă pe șeful 
statului nostru, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să asiste la un program 
artistic pe care l-au pregătit în o- 
noarea lor. Cu sensibilitate, cu o cu
ceritoare prospețime, sint interpre
tate cintece renumite din folclorul 
american și dansuri populare din 
diferite regiuni ale Statelor Unite ; 
rețin, de asemenea, atenția piesele 
folclorice din repertoriul bine cunos
cut al jazzului american. La acest 
reușit spectacol și-au dat concursul 
grupul de dansatori „Belles and 
Beaus Square Dancers" din orașul 
Wellsbor, statul New Jersey, al că
rui repertoriu cuprinde dansuri cla
sice și moderne americane, corul 
„Madrigal" al colegiului „Montclair", 
statul Pennsylvania, care și-a ciști- 
gat un binemeritat prestigiu prin 
melodiile sale de muzică ușoară și 
din folclorul populației de culoare. 
Alături de acestea au apărut, cu dan
suri folclorice din Munții Apalași, 
formația „Rutherford County Squa
re", selecționată din diferite instituții 
de învățămînt din statul Tennessee, 
și grupul de jazz al Colegiului Wes

leyan din orașul Buckahnnon, sta
tul Virginia de Vest.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale prezente au răsplă
tit cu aplauze călduroase măiestria 
tinerilor mesageri ai artei americane.

în continuarea întîlnirii, reprezen
tanții studenților și elevilor ameri
cani se apropie de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. cărora le prezintă oma
giul guvernatorilor și populației sta
telor lor, al colegilor, însoțite de 
calde cuvinte de mulțumire pentru 
onoarea de a fi primiți și urări de 
sănătate și fericire personală, de 
înaltă apreciere pentru ospitalitatea 
românească și minunatul popor ro
mân, pentru prilejul de a cunoaște 
oamenii țării noastre, pe care i-au 
îndrăgit și prețuit. Ei le dăruiesc, in 
semn de aleasă considerație, de pro
fundă prietenie, buchete de flori, a- 
mintiri simbolice de pe meleagurile 
lor natale — dovezi grăitoare ale sti
mei și simpatiei nutrite de poporul a- 
merican față de șeful statului ro- 
mân. în același timp, reprezentanții 
elevilor și studenților americani au 
inmînat președintelui Consiliului de 
Stat mesaje din partea unor , oameni 
politici arhericani din statele lor. în 
mesajul guvernatorului statului Ten
nessee, Winfield Dunn, președintele 
Nicolae Ceaușescu este rugat să pri
mească titlul de cetățean de onoare 
ca semn de profundă cinstire a înal
telor sale calități de om politic, de 
personalitate eminentă a vieții in
ternaționale. Exprimind profunda 
mulțumire pentru ospitalitatea de 
care se bucură tinerii americani in 
țara noastră, mesajul senatorului 
Howard H. Baker jr. relevă că ase
menea programe de schimburi cul
turale și de vizite pot contribui in 
mară măsură la îmbunătățirea re
lațiilor dintre popoarele din în
treaga lume.

în numele guvernatorului și popu
lației Virginiâi de Vest, reprezen
tanții Universității dim. Connecticut 
au asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de sentimentele lor de 
stimă, adresîndu-i mulțumiri deose
bite pentru ospitalitatea oferită de . 
șeful statului nostru și de poporul 
român.

Răspunzind âcestei manifestări de 
prietenie și alocuțiunilor rostite cu 
prilejul iniilnirii, a luat cuvintul 
președintele Consiliului de Stat, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este primită cu vie satis
facție, cu îndelungi aplauze.

. în conținuarea întilnirți, tovarășul. 
Nicolae CeaușeScu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cordial cu 
membrii conducerii grupurilor de ti
neri.

Cu acest prilej, dr. Paul Best pre
zintă pe cei 15 studenți și cercetă
tori de la Universitatea din Connec
ticut, aflați in România în cadrul 
schimburilor științifice româno-ame- 
ricane, exprimindu-și convingerea că 
lucrările acestora, în curs de reali
zare, în care sint abordate probleme 
principale ale prestigioasei politici 
românești, ale străvechii civilizații și 
culturi ale poporului nostru, repre
zintă o contribuție la stringerea re
lațiilor de prietenie și la buna înțe
legere intre popoarele celor două 
țâri.

Apreciind această activitate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu relevă rolul 
important pe care-1 are știința in 
dezvoltarea societății, mai eu seamă 
astăzi, indeosebi științele sociale. 
Sper că aceste schimburi științifice 
vor fi un început bun, că ele vor con
tinuă și vor fi extinse in folosul cu
noașterii reciproce — subliniază șe
ful statului român.

înconjurați cu dragoste, tovarășul 
Nicolâă Ceaușescu și tovarășă Elena 
Ceaușescu sint îmbrățișați, fiecare 
dintre cei prezenți dorind să 10 
stringă miinile, să-i salute cu prie
tenie.

în această atmosferă, grăitoare prin 
înseși sentimentele exprimate de ti
nerii americani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășă Elena 
Ceaușescu să fotografiază in mijlo
cul conducătorilor, profesorilor, ele
vilor și. studenților americani.

întilnirea ia sfirșit pe pajiștile 
parcului clubului stațiunii, unde for
mația „The Lockettes" prezintă un 
program de evoluții ritmice, pe me
lodiile unor marșuri americane.

Felicitîndu-i pentru reușitele mo
mente artistice oferite, tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros rămas 
bun de la membrii formației, in a- 
plauzele entuziaste ale celor prezenți.

Adrian IONESCU 
Iosif SOCAC1U

! NOI UNITĂȚI 
j COMERCIALE

j LA SATE
J PITEȘTI (Corespondentul 

' „Scînțeii", Gh. Cristea). — în- 
i treprinderea economică județea- 
' . nă a cooperației de consum Ar- 
\ geș a luat recent un șir de mă- 
i suri pentru a înlesni cumpără- 
’ torilor procurarea de mărfuri de 
i strictă necesitate. în 6 centre 

comunale, — Bîrla, Ștefan cel 
ț Mare, Ticveni, Recea, Izvoru etc. 
i — au fost deschise magazine 
' de vînzare a mobilei. în alte 13 
l localități rurale s-au amenajat 
i tot atîtea librării. E de semnalat 
1 și faptul că magazinele de la 
t Rucăr, Domnești. Căldăraru.

Slobozia. Topoloveni și Costești 
\ au fost declarate unități etalon 
1 de prospectare a preferințelor 
' cumpărătorilor, față de un șir 
ț de mărfuri, indeosebi cele de 
i folosință îndelungată, pentru a 
, le aduce operativ la cunoștința 
’ producătorilor.

VIZITELE PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII AFRICA CENTRALA, 

IEAN BEOEL-BQKASSA
Președintele Republicii Africa Cen

trală, general de armată. Jean Bedel- 
Bokassa, împreună cu persoanele 
oficiale centrafricane care îl însoțesc 
în vizita sa neoficială în tara noas
tră. a făcut marți o călătorie pe 
meleagurile constănțene.

Șeful statului centrafrican a fost 
însoțit de Vasile Vilcu, vicepreședin
te ai Consiliului de Stat, președintele 
consiliului popular județean, Vasile 
Patilineț, ministrul economiei fores
tiere și materialeldr de construcții, 
Bujor Almășan. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei. Gheorghe 
Popescu, ambasadorul României la 
Bangui.

în orașul Constanța, conducătorul 
Republicii Africa Centrală a admi
rat panorama marelui port, a ascul
tat cu atenție explicațiile date pri
vind dezvoltarea actuală și în pers
pectivă a acestei importante porți 
maritime a țării.

Drumul continuă prin stațiunea 
Mamaia, unde se face un scurt

LUNA DE SOLIDARITATE 
CU LUPTA POPORULUI COREEAN
Adunarea de la uzinele „Vulcan" din Capitală
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de „Luna de solidaritate cu lupta po
porului coreean", la uzina „Vulcan" 
din Capitală a avut loc, marți după- 
amiază, o adunare organizată de Co
mitetul municipal București al P.C.R. 
și Asociația de prietenie româno- 
coreeană.

La adunare au luat parte Nicolae 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice, președintele Asociației de prie
tenie româno-coreeană, Nicolae 
Constantin, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., un 
mare număr de muncitori, ingineri și 
tehnicieni.

Au participat Li Min Su. ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

Luind cuvintul la adunare, ing. Ion 
Constantin, directorul uzinelor „Vul
can", a adresat poporului coreean un 
cald salut de prietenie frățească și 
solidaritate cu lupta sa pentru în
făptuirea aspirațiilor naționale. Vor
bitorul a înfățișat pe lârg realizările 
R.P.D. Coreene pe plan economic, 
perspectivele sale de dezvoltare, sub
liniind că acestea sint o expresie e- 
locventă a capacității creatoare ă 
unui popor liber și stăpin pe soarta 
sa, o dovadă a superiorității orinduirii 
socialiste, care oferă cîmp larg de a- 
firmare energiei și inițiativelor tutu
ror oamenilor muncii, sint rezultatul 
concret al politicii și conducerii în
țelepte a Partidului Muncii din Co
reea. Succesele obținute in construc
ția socialistă în R.P.D. .Coreeană 
constituie astăzi o puternică bază p'ț>- 
litico-econoniică pentrualupta, «dusă cte 
poporul coreean pentru unificarea in
dependentă și pașnică a țării. Efortu
rile sincere și perseverente ale Par
tidului Muncii din Coreea și guver
nului Republicii Populare Democrate 
Coreene, vizind apropierea dintre 
Nord și Sud. începerea unei colabo
rări in diferite domenii și, in ultimă 
Instanță, realizarea unificării pașnice 
și independente â Coreei, a spus el, 
sint bine cunoscutș -și sprijinite ac- 
tiv'de întreaga opinie publică din țâra 
noastră.

Referindu-se lâ bunele relații de 
prietenie și colaborare frățească care 
există între popoarele român și co
reean, intre partidele și guvernele 
celor două țări, vorbitorul a subliniat 
că vizita făcută cu doi ani în urmă de 
delegația de partid și. guvernamenta

0 IMPORTANTA MĂSURĂ 
PRIVIND CIRCULAȚIA RUTIERĂ

. Recent, printr-o Hotărire a 
Consiliului de Miniștri, s-au 
stabilit vitezele maxime ale au
tovehiculelor aparținînd unități
lor socialiste, cînd circulă în a- 
fara localităților, măsură care 
are drept scop realizarea unui 
consum economic de benzină. 
I-Iotărîrea prevede pentru unită
țile căre au în dotare autovehi
cule obligația de a înscrie pe 
caroseria acestora, in partea
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Marți a sosit in Capitală o delega
ție de juriști din Uniunea Sovietică, 
condusă de A. A. Holiavcenko. ad
junct al ministrului justiției din 
U.R.S.S., care va face o vizită in 
schimb de experiență in țara noastră. 
La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
membrii delegației au fost întimpi- 
nați de Nicolae Popovici, adjunct al 
ministrului justiției, de funcționari 
superiori din minister, precum și de 
reprezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

★
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a insurecției naționale cu
baneze. Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a 
organizat marți o seară culturală. 
Manifestarea a fost deschisă de An
drei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S. 
Ziaristul Victor Stamate, secretar 
general al Agenției române de presă, 
a vorbit despre „Cuba socialistă la 
20 de ani după Moncada". în înche
iere a fost vizionat filmul artistic 
cubanez „Odiseea generalului Jose", 
în asistență se aflau funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. oameni de artă și cultură. Au 
luat parte Nicolas Rodriguez Astia- 
zarain, ambasadorul Republicii Cuba 
la București, și membri ăi amba
sadei. (Agerpres)

FINALA CRITERIULUI
NAȚIONAL DE BASCHET 

LA COPII
SATU-MARE ’ (Corespondentul 

„Scînțeii". Octav Grumeza). — Ieri 
s-a încheiat finala criteriului națio
nal de baschet pentru copii (fete), 
desfășurată timp de cinci zile la 
Satu-Mare. După dispute dirze, pe 
primul loc S-a situat Școala sporti
vă nr. 1 Constanța, secondată în
deaproape de Școala sportivă Satu- 
Mare, după care urmează în ordine 
Școală sportivă Ploiești, Liceul nr. 
35 București, Școala sportivă Timi
șoara și Progresul București. între
cerile au relevat o serie de calități 
valoroase ale echipelor participante, 
îndeosebi rapiditatea și simplitatea 
jocului constănțencelor. Concepția 
tehnico-tactică și condiția fizică a 
șătmărencelor. puterea de luptă, ta
lentul real al echipei din Ploiești, 
echipă cu virsta medie cea mai ti- 
nără din concurs. Iată și numele ci- 
torva dintre elementele remarcate : 
M. Trică (Constanța) — coșgetera 
criteriului, M. Așteleanu (Satu- 
Mare),- V. Ghițescu (Ploiești), M. 
Vlad (Liceul nr. 35), D. Tănău (Ti
mișoara), C. Ivănescu (Progresul). 

popas la „Satul vacanței". Președin
tele Bokassa remarcă ingeniozitatea, 
fantezia cu care constructorii și 
arhitecții au pus în valoare — și pe 
plan turistic — bogăția și originali
tatea artei noastre populare.

Itinerarul vizitei â cuprins în fi
nal întreprinderea agricolă de stat 
Murfatlar. unde înaltul oaspete a 
luat cunoștință de realizările acestei 
renumite unități viticole.

Pe întreg parcursul vizitei con- 
stănțenii au intîmpinat cu multă 
căldură și stimă pe șeful stalului 
centrafrican.

I . .
1 Tot marți, tovarășul Vasile Vilcu 
a oferit un dejun în onoarea preșe
dintelui Republicii Africa Centrală.

în timpul dejunului, desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
tovarășul Vasile Vilcu și președintele 
Jean Bedel Bokassa au toastat pen
tru continua întărire a colaborării 
dintre cele două țări și popoare.

(Agerpres)

lă română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întîlnirile și con
vorbirile fructuoase avute cu tovară
șul Kim Ir Sen au marcat un mo
ment de o însemnătate cu totul deo
sebită în cronica relațiilor româno- 
coreehe, o contribuție de importanță 
primordială la întărirea și dezvolta
rea în continuare, intr-un ritm și mai 
susținut, a relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească româno-coreene, 
la cauza generală a socialismului și 
păcii în lume.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Li Min Su, care, după ce a evocat 
actele de eroism ale poporului co
reean, a subliniat însemnătatea isto
rică a victoriei în războiul pentru a- 
părarea patriei, împotriva imperialis
mului. Vorbitorul a arătat că unifi
carea patriei scindate este astăzi sar
cina națională supremă care stă în 
fața poporului coreean. în acest sens. 
Partidul Muncii din Coreea și guver
nul R.P.D. Coreene au făcut propu
neri rezonabile de rezolvare a acestei 
probleme, în mod independent și paș
nic, fără nici un amestec din afară, 
pe baza principiilor democratice. De 
o deosebită însemnătate — a subli
niat vorbitorul — sint noile propu
neri făcute la 23 iunie 1973 de tova
rășul Kim Ir Sen, programul nou, în 
cinci puncte, în vederea unificării 
patriei.

îp continuare, ambasadorul Li Min 
Su a arătat că popoarele României și 
R.P.D. Coreene sint unite de multă 
vreme prin sentimente de prietenie 

..și stimă,,se sprijină și colaborează 
reciproc în. lupta comună antiimpe,- 

a riălistă. Poporul nostru — a spus 
vorbitorul — mulțumește foarte mult 
și nu va uita în veci ajutorul acor
dat de poporul frate român în peri
oada grea a războiului pentru elibe
rarea patriei. Astăzi, Partidul Comu
nist Român, guvernul și poporul ro
mân acordă sprijinul său activ reali
zării unificării Coreei. Sint fapte care 
întăresc relațiile de prietenie și co
laborare dintre cele două popoare, 
relații cară se dezvoltă și mai mult 
in baza principiilor mărxist-leniniste, 
în interesul ambelor țări.

în încheiere, participanții la adu
nare au manifestat pentru prietenia 
și solidaritatea frățească intre po
poarele român și coreean, pentru so- 

. cialism și pace în întreaga lume.
• (Agerpres)

din spate, viteza de circulație 
maximă admisă in afara loca
lităților. nerespectarea prevede
rilor Hotărîrii atrăgind sancțio
narea contravenienților cu a- 
rnendă de la 500 la 1 000 lei de 
către organele însărcinate cu 
controlul circulației din cadrul 
Ministerului de Interne și Mi
nisterului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor.

ÎN
ȘAH. TURNEUL INTERZONAL 

DE LA PETROPOLIS. Aminat cu 48 
de ore, turneul interzonal de șah de 
la Petropolis (Brazilia) a început, 
luni seara, cind la mesele de joc 
au fost prezenți toți cei 18 șahiști 
angajați in acest concurs, care - va 
desemna trei jucători calificați pen
tru meciurile turneului candidaților 
la titlul mondial. în cea mai scurtă 
partidă (s-au efectuat doar 12 mu
tări) a primei runde, românul Florin 
Gheorghiu (cu piesele negre) a re
mizat cu argentineanul Oscar Panno. 
Egalitatea a fost consemnată, de a- 
semenea, în partidele : Gheller 
(U.R.S.S.) — Hort (Cehoslovacia) și 
Reshevsky (S.U.A.) — Polugaevski 
(U.R.S.S.). Marele maestru maghiar 
Lajos Portisch, unul dintre favoriții 
turneului, l-a învins in 34 de mutări 
pe , Paul Keres (U.R.S.S.). fostul 
campion mondial Vasili Smislov a 
cîștigat la Tan (Singapore), iar Ka
gan (Israel) a pierdut prin depăși
rea timpului de gîndire partidă cu 
Byiasas (Canada). Celelalte partide 
au fost întrerupte.

BOX.' — Aseară, lâ Constanța, s-a 
disputat cea de-â treia întilnire dă 
box dintre selecționatele de tineret 
ale S.U.A. și României. întilnirea s-a 
încheiat cu scorul de 5—5 (au avut 
loc meciuri la 10 categorii).

BOX. STEVENSON ÎNVINS 1 Cam
pionul olimpic de box la categoria 
grea, cubanezul Teofilo Stevenson, a 
suferit o surprinzătoare infrîngere 
(prima după J.O. de la Mtinchen), 
in turneul de la Santiago (provin- 

în ziua de 24 iulie s-a desfășurat 
lă Ruse, în R. P. Bulgaria, prima 
sesiune a Comisiei mixte româno- 
bulgare pentru problemele comple
xului hidrotehnic care se proiectează 
în comun pe fluviul Dunărea.

Comisia mixtă a analizat stadiul 
lucrărilor de studii și proiectare, 
precum și alte probleme legate de 
actualul stadiu al elaborării proiec
tului tehnic al complexului hidroteh
nic. Comisia mixtă a hoiărit ca in 
viilor această importantă lucrare să 
poarte denumirea de COMPLEXUL

Un nou mesager 
al Pămîntului spre

„Planeta roșie"
Uriașele telescoape 

ale observatoarelor as
tronomice sint din nou 
îndreptate Spre „Pla
neta roșie". După cum 
s-a anunțat, o nouă 
sondă automată sovie
tică, „Marte-4“, a fost 
lansată la 21 iulie, in 
vederea continuării 
cercetărilor asupra ce
lei mai apropiate pla
nete de Pămînt. Ulti
mele comunicate in
formează că aparatele 
și instalațiile de la 
bord funcționează nor
mal.

Apropierea planetei 
Marte de Terra, ca și 
poate ciudatele ei com
portări au făcut ca ea 
Să constituie de mai 
multă vreme obiectul 
unor intense cercetări. 
Din noiembrie 1962 a 
început explorarea 
științifică a planetei, 
cu ajutorul stațiilor 
cosmice automate : 
„Marte-1“ — prima 
stație sovietică avînd 
ca destinație centura 
din jurul „Planetei ro
șii",, „Mariner-4" — 
stația americană ce a 
transmis primele foto
grafii de la o distanță 
de 12 000 kilometri, 
„Mariner-7" (a redus 
și mai mult distanța 
de fotografiere — la 
3 200 kilometri). „Mar- 
te-2“, „Marte-3" (care 
a realizat marea aven
tură a coboririi line 
pe suprafața planetei), 
„Mariner-9", iar acum 
„Marte-4".

Datele furnizate in 
cursul acestor cercetări 
au permis dezlegarea 
multor enigme. Mai 
intii. celebrele „ca
nale" semnalate încă 
în secolul trecut s-au 
dovedit a fi șiruri de 
munți (ca și pe Lună), 
ciudatele „schimbări 
la față" — vînturi u- 
raganice, care ridică 
praful de pe suprafața 
planetei în timpul 
verii, petele întinzîn- 
du-se și scăzînd — ca
lotele de gheață car
bonică de la poli ele.

Noua stație cosmică 
sovietică „Marte-4“, 
care va călători prin 
beznele cosmice timp 
de șase luni, urmează 
să continue cercetările 
predecesoarelor sale. 
Căci, in cadrul cosmo
logiei moderne, sarcina 
fundamentală — re
constituirea istoriei 
sistemului solar — in
clude o infinitate de 
trepte. Aici, orice â-

devăr generează sute 
de alte întrebări. Iată 
două din cele mai di
ficile : Cum a apărut 
și a evoluat sistemul 
nostru solar ? Care au 
fost condițiile de apa
riție a vieții în acest 
sistem ?

Dar în afară de a- 
ceasta, oamenii de 
știință precizează o se
rie de domenii in 
care cosmologia este 
chemată să-și aducă o 
contribuție cit se poa
te de „terestră". Unul 
din specialiștii sovie
tici, Iuri Seviakov, 
consideră că „orice cu
noștințe despre Marte 
au valoare și pentru

corespondenta 
DIN MOSCOVA

științele terestre. De 
exemplu, studierea di
namicii atmosferei 
marțiene (mult mai 
rarefiată decit cea te
restră și constînd din 
bioxid de carbon, in 
proporție de 80—90 la 
sută), poale fi utilă 
meteorologiei și cli- 
matologiei terestre, 
care mai au încă de 
răspuns la numeroase 
sarcini nerezolvate".

Furnizind date des
pre planeta vecină, 
stațiile cosmice prece
dente au făcut lumină 
asupra unor probleme1; 
fundamentale ‘-•’despre 
planeta Marte : s-a 
stabilit că nu poate fi 
vorba de o viață bio
logică dezvoltată, ne
cum de o „civilizație" 
marțiană (deși incă 
nu se exclude defini
tiv posibilitatea exis
tenței unor microor
ganisme adaptate la 
lipsa aproape totală 
de oxigen, la tempera
turi de minus o sută 
de grade și la o in
tensă radiație), că cele 
două calote polare, nu 
reprezintă „rezerve de 
apă“. ci sint formate 
din gheață uscată (car
bonică). cei doi sate
liți ai planetei — Pho
bos și Deimos — nu 
sint „artificiali". ci 
naturali, masa plane
tei este de 642 trilioa
ne tone (foarte mică, 
de aceea planeta nu 
și-a putut reține at
mosfera densă și că
lătorește In . Cosmos 
atit de încet — cu nu

vremea
Timpul probabil pentru zilele ele 

26, 27. 28 iulie. în țară : vremea va 
fi in general instabilă și relativ 
răcoroasă, mai ales in prima parte a 
intervalului. Cerul va fi temporar 

CÎTEVA RÎNDURI
cia Oriente). Stevenson a fost în
vins la "puncte de către tinărul pu
gilist sovietic Igor Visolski.

ATLETISM. MECIUL U.R.S.S. — 
S.U.A. Pe stadionul Dinamo din 
Minsk, in prezența a 40 000 de spec
tatori, a început cel de-al 11-lea 
meci atletic dintre selecționatele 
S.U.A. și U.R.S.S. După prima zi, 
scorul general este de 118—71 punc
te în favoarea echipei U.R.S.S. La 
masculin, gazdele conduc cu 65—51 
puncte, iar la feminin, atletele so
vietice au un avans net : 53—20
puncte. Iată cițiva dintre cîștigăto- 
rii’ probelor : masculin : 100 m : Wil
liams (S.U.A.) — 10'T/10 : 110 m gar
duri : White (S.U.A.) — 13”5/10 : 800 
m : Arzanov (U.R.S.S.) — l’49”2/10 ; 
triplu salt : Saneev (U.R.S.S.) —
16.82 m ; săritura cu prăjina : Lauris 
(U.R.S.S.) — 5,30 m ; aruncarea cio
canului : Dmitrienko (U.R.S.S.) —
70.64 m : aruncarea greutății : Feuer
bach (S.U.A.) — 20.69 m : ștafeta
4X100 m : 1. S.U.A. — 39’’2/10 ; 2. 
U.R.S.S. — 39”5/10. Feminin : arun
carea suliței : Ozolina (U.R.S.S.) — 
63.96 m (nou record unional) ; 
aruncarea discului : Melnik (U.R.S.S.) 
— 67.04 m ; 1 500 m : Braghi-
na (U.R.S.S.) — 4T3”7/10 : ștafeta 
4X100 m : 1. U.R.S.S. — 43”7/10 ; 2. 
S.U.A. — 44”2/10.

TENIS. Turneul internațional de 
tenis de la Brooklyn (Massachusetts) 
a fost ciștigat de americanul Jimmy 
Connors, care l-a învins în finală cu 
6—3, 4—6, 6—4. 3—6, 6—2 pe com-' 
patriotul său, Arthur Ashe. Finala 

HIDROTEHNIC TURNU MĂGURE
LE—NIKOPOL.

Delegația română a fost condusă 
de ministrul energiei electrice, Con
stantin Băbălău, iar delegația bulgară 
de ministrul industriei chimice și e- 
nergeticii, Hristo Panaiotov.

La lucrările comisiei âu luat parte 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, Trofin Simedrea, 
și ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București, . Spas Gos- 
podov.

(Agerpres)

mai 5 km/secundă), 
cimpul magnetic este 
de zeci de ori mai mic 
decit cel al Pămîntu
lui etc.

Dăinuie insă nume
roase taine, a căror 
dezlegare va duce, ne
îndoielnic, la „redes
coperirea" planetei 
Marte : care sint com
ponența și structura 
precisă ale atmosferei 
planetei, ale forma
țiunilor solului aces
teia ? Care este cauza 
formării celor trei ti
puri de nori (galbeni, 
albaștri și albi) ? De 
ce s-au format totuși 
acele șiruri de munți 
atit de simetric, incit 
au generat printre pă- 
mînteni ideea canale
lor ? Și. în cele din 
urmă, dacă există for
me primare de viață, 
care sint acelea ?

Lansarea stației cos
mice automate „Marte- 
4" tocmai in această 
lună a fost determi
nată de legi astrono
mice stricte. Cele două 
planete ajung numai o 
dată la 25 de luni in 
poziții care să asigure 
cea mai scurtă și mai 
sigură cale intre ele. 
Este vorba de stabili1 
rea acelui „traseu op
tim din punct de ve
dere energetic". O 
„excursie" prin Cosi
mos, in afară de cosk 
turile enorme ale comp 
.bitstibilului. este ngr. 
rațională, pentru că 
..magaziile" de com
bustibil ar reduce sim
țitor spațiul din stație 
destinat aparatelor ști
ințifice.

Așadar, peste circa 
180 de zile, parcurgin'd 
o distanță de peste 
300 000 000 km., stațța 
sovietică „Marte-4" vja 
ajunge la „Planeta 
roșie". Drumul ei va fi 
„amortizat" printr-un 
sistem de parașute și 
cu ajutorul unei „per
ne de aer", cum a fost 
cazul cu „Marte-3" ? 
Sau se va folosi alt 
sistem ? Sau de data 
aceasta „Planeta vifo
relor" va fi observată- 
de la o mică distanță? 
în așteptarea răspun
sului la aceste între
bări. noua experiență 
cosmică sovietică este 
urmărită cu mare in
teres în, cercurile 
științifice internațio
nale.

Latirențiu DUȚĂ

noroâ. Vor cădea ploi locale și sub 
formă de averse, însoțite de descăr
cări electrice, mai frecvente în pri
mele zile. Vint moderat ; temperatu
rile vor fi cuprinse între 17 grade 
și 28 de grade, local mai ridicate, 
în București : cer temporar noros. 
Ploaie de scurtă durată. Vint mode
rat. Temperatura în scădere ușoară 
la incâput, apoi în creștere.

a durat aproape 3 ord. Tinărul te- 
nisman, în virstă de 20. ani, reușise 
în primul tur al competiției să-1 e- 
1 imine în două seturi : 6—3, 6—3, pe 
celebrul Stan Smith.

★
• Meciul de tenis Franța — 

U.R.S.S., pentru semifinalele zonei 
europene a „Cupei Davis", a conti
nuat cu partida de dublu, care s-a 
întrerupt din cauza ploii, în momen
tul cind cuplul francez Pierre Bar
thes, Francois Jauffret conducea cu 
6—4. 7—5. 3—3 în fața perechii Me- 
treveli, Lihaciov. După primele două 
partidă de simplu, scorul era egal : 
1—1.

★
A început turneul internațional de 

tenis de la Bratislava. Citeva rezul
tate înregistrate in competiția mas
culină : Slafkovski (Cehoslovacia) — 
Tullner (Ungaria) 6—2. 6—2 ; Zatjko 
(Cehoslovacia) — Velev (Bulgaria) 
6—3, 6—2 ; Pala (Cehoslovacia) — 
Erdely (Ungaria) 6—0, 6—1.

★
în prima zi a turneului interna

țional masculin do tenis de la 
Washington au fost înregistrate două 
surprize : tinărul jucător american 
Charles Owens l-a eliminat cu 7—6, 
6—2 pe Cliff Drysdale (R.S.A.), iar 
chilianul Francisco Musalem a dis
pus cu 6—3, 4—6. 6—2 de portori- 
canul Charlie Pasarell. Pilici (Iugo
slavia) l-a învins cu 3—6, 6—1, 6—0 
pe Bornstedt (S.U.A.), iar Gorman 
(S.U.A.) a ciștigat cu 4—6, 7—6, 6—3 
in fața lui Reid (S.U.A.),



viața internațională
Apelul Comitetului sud-vietnamez 

pentru eliberarea patrioților 
deținuți de administrația saigoneză

VIETNAMUL DE SUD 24 (Ager
pres). — Comitetul sud-vietnamez 
pentru eliberarea patrioților și a per
soanelor iubitoare de pace care sînt 
incă deținute de administrația de la 
Saigon a dat publicității, la 22 iulie, 
un apel in care se arată că, în pofi
da faptului că au trecut aproape 
șase luni de la semnarea Acordului 
cu privire la încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam, admi
nistrația lui Nguyen Van Thieu con
tinuă să dețină ilegal mii de prizo
nieri politici. Deținuți! din închiso
rile sud-vietnameze trăiesc în con
diții extrem de grele, viața și sănă
tatea lor fiind amenințate se arată 
in apel. Zeci de mii de persoane 
sînt afectate. de boli grave și mulți

Vizita in R.P. Polonă a delegației de partid 
și guvernamentale a R. D. Vietnam

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, l-a 
primit pe Fam Van Dong, primul 
ministru al guvernului R.D. Vietnam, 
aflat în vizită la Varșovia, în fruntea 
unei delegații de partid și guverna
mentale. întrevederea a prilejuit o 
convorbire referitoare la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări — anunță agenția P.A.P.

Luînd cuvîntul la dineul oferit in 
cinstea delegației de partid și gu
vernamentale din R.D. Vietnam, Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, a subli
niat satisfacția cu care a fost întim- 
pinată. în Polonia, semnarea acor
dului de la Paris cu privire la înce
tarea focului și restabilirea păcii in

Datorită politicii profund antipopulare a regimului Lon Noi. care încearcă 
in zadar să înăbușe aspirațiile de libertate și neatirnare ale poporului cam

bodgian, numeroși cetățeni caută refugiu în zonele eliberate *
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De citeva minute zburam 
deasupra teritoriului R.D. 
Vietnam. Apariția, printr-o 
fereastră a norilor, a unui 
avion zburînd in sens opus 
rutei noastre n-a mai a- 
larmat pe nimeni și chiar 
anunțul că va trebui să fa
cem o aterizare neprevă
zută a fost primit cu 
calm, pentru că echipajul 
hotărîse să renunțe la con
tinuarea drumului, nu ca 
urmare a apariției vre
unei escadrile de bombar
diere, ci a condițiilor cli
materice. In sfîrșit, sosiți 
cu întirziere de o zi la 
aeroportul Gia-lâm din 
Hanoi,, pasagerii nu mai 
sînt grăbiți să părăsească 
incinta pentru a nu deverii 
ținte ale unui atac, ci invi
tați să ia loc în fotoliile 
proaspăt instalate din ae
rogara de-abia construită și 
serviți cu ceaiul fierbinte 
și amărui, atît de recon
fortant în zăpușala tropi- 

. cală. Pe șoseaua ce te 
poartă apoi spre Hanoi nu 
mai întîlnești săgeata ce 
indica șoferilor să pără
sească drumul principal
spre a. ajunge la un bac cu 
care să traverseze Fluviul
Roșu : mașinile trec , a-
cum chiar peste pod. peste 
marele pod Long-bien, re
parat după ce bombarda
mentele îl scoseseră din 
uz.

Sînt tot atitea semne ale 
revenirii păcii pe pămîntul 
Vietnamului ! Seara co
loanele de camioane își 
folosesc din belșug faruri
le. Dar pe șosele se circulă 
acum mai ales ziua. Tra
versarea numeroaselor flu
vii ce străbat țara se face 
fără. îmbulzeală. Ce-i 
drept. în apropierea riului 
Ghep, de pildă, arborii, ce 
flancau șoseaua, acoperind 
sub umbrelele lor carava
nele de cisterne și camioa
ne, au dispărut, carboni
zați. Dar nu mai există 
nici adăposturile — gropi 
de statura unui om — pre-

\_____________________  

au fost schilodiți pe viață. Mii de 
alte persoane sînt torturate sau grav 
rănite. în numeroase cazuri,, zeci de 
prizonieri au fost omorîți.

Apelul relevă că administrația 
Thieu a recurs la toate căile și mij
loacele pentru a refuza predarea per
soanelor capturate și deținute, așa 
cum prevede Acordul de la Paris.

Acțiunile menționate constituie o 
violare gravă a Acordului de la Pa
ris și a comunicatului comun din 
13 iunie, a legilor internaționale și o 
încălcare a aspirațiilor fierbinți ale 
populației sud-vietnameze de pace, 
independență, libertate, libertăți de
mocratice și reconciliere și concor
die națională.

Vietnam. El a arătat că țara sa a ex
primat întotdeauna sprijin pentru 
poziția R.D.V. și G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud privind necesita
tea respectării stricte a acestui acord 
de către toate părțile.

Mulțumind poporului polonez pen
tru sprijinul acordat in lupta antiim- 
perialistă a poporului vietnamez, 
Fam Van Dong a subliniat că Acor
dul de la Paris reprezintă o mare 
victorie a poporului vietnamez și că 
el creează noi condiții și perspective 
care permit poporului din Vietnam 
să întărească pacea și să intensifice 
construirea socialismului. Fam Van 
Dong a arătat, că poporul și guvernul 
R.D.V:, G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud sînt ferm hotărîte să 
îndeplinească' acest acord.

sărate de-a lungul șoselei. 
In unele din ele s-au plan
tat arbori tineri, altele au 
fost umplute cu reziduuri 
metalice ale războiului. De 
la marginile orezăriilor au 
dispărut piramidele de 
puști, de care se foloseau 
brigăzile de autoapărare, 
scheletele trenurilor au 
fost îndepărtate de terasa- 
mente pentru a face loc 
lucrărilor de reparații și 
noilor garnituri, încărca
te de data aceasta mai ales 
eu materiale de construc

istoriei Vietnamului. Pen
tru că — au insistat nu
meroși interlocutori la Ha
noi și în provincie — nu
mai printr-o muncă te
nace, nu mai puțin eroică 
decit lupta pentru apăra
rea țării pot fi soluționate 
multiplele probleme acu
mulate de-a lungul anilor 
îndelungați de război și. 
in primul rind, acelea 
create de războiul însuși. 
Chiar din primele ore aie 
păcii, Partidul Celor ce 
Muncesc din Vietnam și

a se asigura un flux nor
mal al garniturilor de tren 
care au trebuit să fie, de a- 
semenea, in cea mai mare 
parte, reparate. La Hanoi 
se vorbește cu mîndrie de 
rapida punere in funcțiu
ne a podului peste Fluviul 
Roșu ca și a celui de la 
Ham Rong, distrus după 
ani de zile de bombarda
ment. Pentru legături între 
sate și districte au fost 
refăcute două mii de po
duri. în vederea utilizării 
rîurilor și golfurilor demi-

Mugurii păcii
pe pămîntul Vietnamului
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ție. Elevii și studenții s-au 
readunat din păduri în sa
tele și orașele de origine 
— și-și continuă studiile 
fără răgaz de-a lungul în
tregii veri pentru a recu
pera lunile în care războ
iul făcuse imposibil învă- 
țămintul, chiar sub pă- 
mint.

„Populația e mulțumită 
că. în sfirșit, războiul s-a 
încheiat — ne spunea 
vicepreședintele comite
tului administrativ al pro
vinciei Thai Binh, Nguyen 
Cong Tuam. Acum misiu
nea noastră este aceea de 
a cuceri pacea". Iar a cu
ceri pacea înseamnă a re
așeza întreaga viață so
cială pe temeiurile traini
ce ale muncii. înaltă exi
gență a actualei etape a

guvernul țării au concen
trat eforturile populației 
spre refacerea acelor o- 
biective economice de care 
depinde mersul recon
strucției în întreaga țară.

Un succes însemnat îl 
constituie readucerea în 
stare practicabilă a căilor 
de comunicație. Prin parti
ciparea largă a populației 
la umplerea craterelor de 
bombe, ce sfirtecaseră. 
practic, toate drumurile și 
șoselele, căile de transport 
rutiere au fost redeschise 
în scurt timp în întreaga 
țară. Cele cinci linii fe
rate- ce-și au punctele de 
plecare la Hanoi au fost 
reconstruite. In toate zone
le ostași, femei, chiar și 
copii lucrează Ia consoli
darea terasamenlelor spre

nate au fost reparate peste 
zece mii de jonci și șam- 
panuri, atit pentru efec
tuarea de transporturi cit 
și pentru sporirea produc
ției de pește.

Știind cit de mult au a- 
vut de suferit centralele 
electrice vizitatorul este 
plăcut surprins să constate 
că la Hanoi, Haifong și în 
alte orașe, potențialul de 
lumină și energie a fost 
refăcut prin repararea, to
tală sau parțială, a celor 
mai multe centrale elec
trice. Sînt vizibile efortu
rile pentru repunerea în 
funcțiune a utilajelor și e- 
chipamentelor industriale, 
în incinta Fabricii de răsu
cit fire de mătase din Thai 
Binh incă nu au fost aco
perite toate- craterele., de

REUNIUNEA 
MINISTERIALĂ 

A PIEȚEI COMUNE 
J

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe ai țărilor 
membre ale Pieței comune, reuniți 
la Bruxelles, au examinat, marți, 
cererea Franței de a condiționa în
ceperea efectivă a negocierilor mul
tilaterale din cadrul G.A.T.T. de re
venirea la paritățile monedelor occi
dentale, asupra cărora s-a convenit 
la Conferința monetară i de la Paris, 
din martie.

Totodată, cei nouă miniștri de ex
terne au examinat cererea Statelor 
Unite de a primi compensații pentru 
pierderile cauzate de reducerea ex
porturilor lor în Marea Britanie, ca 
urmare a aderării acestei țări la 
Piața comună. In această privință, 
s-a hotărît să nu se acorde nici o 
compensație directă, adoptindu-se, 
totuși, o formulă care are în vedere 
extinderea exporturilor S.U.A. pe 
piața mondială, în afara Europei oc
cidentale.

Pe agenda reuniunii s-a aflat, de 
asemenea, problema stabilirii unui 
regim preferențial pentru țările în 
curs de dezvoltare, avîndu-se în ve
dere că, miercuri, urmează să -în
ceapă, în capitala Belgiei, întîlnirea 
dintre reprezentanții C.E.E. și ai ce
lor aproximativ 40 de țări în curs 
de dezvoltare din Africa, Zona Ca
raibilor și Pacificului, interesate in 
dezvoltarea relațiilor comerciale cu 
Piața comună.

Comunicatul Direcției 
de Statistică a U.R.S.S.

cu privire la îndeplinirea 
planului semestrial

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul Direcției de Statistică a 
U.R.S.S. cu privire la îndeplinirea 
planului semestrial. Arătînd că in
dustria sovietică a depășit planul pe 
primul semestru, comunicatul relevă 
că. în primele șase luni ale anului, 
producția industrială a crescut cu 7 
la sută, în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut.

S-a dezvoltat deosebit de rapid 
producția de automobile (cu 30 la 
sută), de mijloace tehnice de calcul, 
de mașini-unelte cu comandă pro
gram și cu comandă numerică, de 
instalații electrice, de utilaje pentru 
industria chimică, de tehnică agri
colă.

A continuat să crească producția 
de bunuri de consum. Populația a a- 
chiziționat din nșâgazinele de stat și 
cooperatiste cu 5,5 la sută mai mul
te; mărfuri decît în prima jumătate 
a anului 1972.

In agricultură au fost efectuate în 
mod organizat lucrările agricole de 
primăvară.

La 1 iulie, populația U.R.S.S. a fost 
de 249,7 milioane persoane.

Orașul Skoplie decorat 
cu ordinul

„Erou al muncii socialiste11
BELGRAD 24 (Agerpres). — Pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia. losip Broz 
Tito, a decorat orașul Skoplie cu or
dinul „Erou al muncii socialiste", 
pentru realizări excepționale ale oa
menilor muncii, organizațiilor aces
tora și ale întregii sale populații în 
reconstruirea orașului devastat de 
cutremur, pentru meritele lor in clă
direa unei localități 'moderne, mai 
frumoase ca înaintea producerii ma
relui dezastru natural.

Două decenii de la declanșarea Insurecției 
naționale cubaneze

FESTIVITĂȚILE DE LA HAVANA
HAVANA 24 (Corespondență de la 

M. Fabian). — în cadrul manifestă
rilor prilejuite de cea de-a XX-a 
aniversare de la declanșarea Insu
recției naționale cubaneze, în Piața 
Revoluției din Havana a avut loc, 
duminică, o mare paradă militară, 
precedată de solemnitatea acordării 
gradului primei promoții de ofițeri 
tehnici ai forțelor armate revoluțio
nare. Au fost prezenți Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al. guvernului 
revoluționar, Raul Castro, al doilea 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
ministrul forțelor armate revoluțio
nare. și alți conducători de partid și 
de stat cubanezi.

Raul Castro a rostit o amplă cu-

Comandamentul rezistentei 
palestinene condamnă 

deturnarea avionului japonez
TRIPOLI 24 (Agerpres). — Avio

nul „Boeing 747“. aparținmd compa
niei „Japan Airlines", deturnat în 
urmă cu cinci zile de un comando 
pro-palestinean, a aterizat, marți di
mineața, pe aeroportul din Benghazi 
(Libia), unde a fost aruncat in aer 
îndată ce toți ostaticii aflați la bord
— pasageri și membri ai echipajului
— au fost eliberați. Membrii coman
doului. trei arabi și un japonez, au 
fost arestați — relatează agențiile de 
presă.

în urma deturnării avionului apar- 
ținînd companiei japoneze — rela
tează ziarul „Al Moharrer", reluat de 
agenția France Presse — la Beirut a 
avut loc o reuniune extraordinară a 
Comandamentului rezistenței pales
tinene. Comunicatul comun, elaborat 
în cursul acestei reuniuni, precizează 
că „nici o organizație palestineană nu 
are vreo legătură cu deturnarea avio
nului japonez. Toate detașamentele 
rezistenței palestinene — arată co
municatul — condamnă această acțiu
ne întreprinsă de aventurieri care 
exploatează cauza palestineană in fo
losul lor propriu'1.

agențiile de presă transmit:
Leonid Brejnev, secretar 

general al C.C. al P.C.U.S.. membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., l-a primit, marți, pe Edgar 
Faure, președintele Adunării Națio
nale a Franței, care se află la Mos
cova în fruntea unei delegații parla
mentare franceze — anunță agenția 
T.A.S.S.

Kîm Ir Sen, Pre?edintele R.P.D. 
Coreene, a făcut o vizită la reședința 
lui Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia. președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, aflat la 
odihnă în R.P.D. Coreeană. Cu a- 
ceastă ocazie, președintele Kim Ir 
Sen și șeful statului Cambodgia au 
avut o convorbire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, priete
nească.

Stabilirea de relații di
plomatice între R.D. Ger

bombe, dar în două încă
peri amenajate din mate
riale locale producția a fost 
reluată paralel cu constru
irea unor noi corpuri ale 
întreprinderii, în care vor 
fi instalate utilajele ce 
funcționează încă sub pă- 
mint, la marginea unui sat 
din apropiere. Combinatul 
textil din Nam Dinh e 
încă în ruine, dar pe por
țiuni anume amenajate ale 
unora din fostele hale a 
început montarea mașini
lor. Echipamentul indus
trial salvat prin evacuare 
în peșterile din junglă e 
reinstalat pe măsura creării 
condițiilor necesare. în lă
cașurile sale inițiale. în 
plin proces de refacere se 
află „industria artizanatu
lui", care se deosebește 
însă radical de ceea ce 
sugerează această noțiune 
in Europa. Artizanatul in 
Vietnam, in care sint an
gajați zeci și zeci de mii 
de oameni de la orașe și 
sate, aprovizionează popu
lația cu mobilier specific 
locului, încălțăminte, usten
sile de bucătărie, coșuri și 
pălării, zeci de alte arti
cole de primă necesitate. 
Și tocmai acestei ramuri a 
economiei îi revine acum 
misiunea de a umple multe 
goluri in. aprovizionarea 
populației.

Cît privește lucrătorii de 
pe ogoare, aceștia sint che
mați să fructifice la maxi
mum pămintul spre a con
tribui la atingerea, în tim
pul cel mai scurt, a pro
ducției antebelice de orez, 
pentru îndeplinirea sarci
nii de a se asigura inte
gral, in decurs de cîțiva 
ani, hrana populației din 
producția internă.

Dintr-o serie de docu
mente de partid și de stat, 
elaborate în ultima vreme, 
se desprinde orientarea 

vîntare, in care a trecut in revistă 
realizările obținute de poporul cuba
nez în acești 20 de ani și, în spe
cial, in anii de după victoria revo
luției de la 1 ianuarie 1959.

Au fost prezente delegațiile de 
peste hotare participante la festivi
tățile prilejuite de aniversarea insu
recției naționale cubaneze. Delegația 
de partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România este condu
să de tovarășul Leonte Răutu. mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Seara. Comitetul Central al P.Ci 
din Cuba și guvernul revoluționar au 
oferit o masă în cinstea delegațiilor 
de peste hotare.

ÎN VEDEREA PREGĂTIRII CONFERINȚEI ANUALE 

Proiecte de rezoluție și moțiuni elaborate 
de organizațiile locale ale Partidului 

laburist britanic
LONDRA 24 (Corespondență de la 

N. Plopeanu). — In vederea pregă
tirii conferinței anuale a Partidului 
laburist din Marea Britanie. la Lon
dra au fost publicate proiectele de 
rezoluție și moțiunile elaborate de 
organizațiile locale ale partidului. 
Conținutul documentelor se referă la 
aspecte ale politicii interne și exter
ne a țării. Prin problemele pe care 
le abordează, proiectele de rezoluție 
referitoare la politica externă a unui 
eventual guvern laburist au reținut, 
îndeosebi, atenția opiniei publice bri
tanice. Astfel, sînt menționate sau e- 
nunțate idei care să aibă putere de 
principii în politica externă a labu
riștilor, cum ar fi „aderarea la prin
cipiul renunțării ia folosirea forței in 
reglementarea disputelor internațio
nale", opoziția față de „continua îm
părțire a lumii în blocuri militare o- 
puse", „interzicerea producerii, sto
cării și folosirii armelor nucleare",

mană și Ecuador, 18 nivel de 
ambasadă. In comunicatul difuzat de 
Ministerul Afacerilor Externe al E- 
cuadorului se arată că hotărîrea de 
a stabili relații diplomatice a fost 
dictată de dorința de a dezvolta co
laborarea dintre cele două țări, pe 
baza coexistenței pașnice.

La Paris a fost parafat 
un acord româno—francez 
de navigație maritimă,menit 
să dezvolte cooperarea în domeniul 
navigației și să promoveze lărgirea 
schimburilor maritime între cele 
două state, pe baza avantajului reci
proc.

Potrivit acordului, fiecare parte 
contractantă va asigura, in porturile 
sale, navelor purtînd pavilionul ce
leilalte părți, regimul națiunii celei 
mai favorizate în ceea ce privește 
perceperea drepturilor și taxelor

spre readaptarea generală 
a țării la noua etapă, în
cepută odată cu încheierea 
războiului. Rezoluția celei 
de a 20-a Conferințe a 
partidului este axată asu
pra necesității modernizării 
gestiunii economice, în 
scopul ridicării eficienței 
activității întreprinderilor. 
La Hanoi a fost creat un 
institut cu misiunea de a 
elabora studii și propuneri 
privind organizarea mai 
rațională a producției, mai 
buna funcționare a condu
cerii întreprinderilor și in
stituțiilor. Partidul vede o 
legătură strînsă între pro
cesul modernizării condu
cerii administrative și îm
bunătățirea structurii fon
dului de cadre. Rezoluția 
plenarei din martie a.c. a 
Comitetului Central insistă 
asupra necesității promo
vării la toate nivelurile a 
celor mai bune cadre. Con
comitent, în presa de par
tid sint combătute aspec
tele de natură să frineze 
refacerea in ritm rapid a 
țării, se ia atitudine contra 
actelor birocratice, como
dității, risipei. Educarea în 
spiritul muncii socialiste,, 
evidențierea acțiunilor con
structive, mobilizatoare se 
desprind . ca un obiectiv 
major al activității parti
dului în această etapă.

Etapă în care. învingător 
intr-o lungă și grea încleș
tare, eroicul popor vietna
mez își concentrează toate 
forțele, toate energiile, în
tregul său potențial, pen
tru vindecarea rapidă a 
rănilor războiului, pentru 
modernizarea economiei și 
creșterea eficienței în toate 
domeniile de activitate, 
pentru o viață pașnică, 
prosperă. Și nu încape în
doială că și de această dată 
izbinda va fi de partea sa.

Al. CÂMPEANU

MINISTRUL ROMÂN AL MUNCII
PRIMIT DE ȘEFUL STATULUI MALGAȘ
TANANARIVE 24 (Agerpres). — 

Marti, 24 iulie, tovarășul Petre 
Lupu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. .al P.C.R.. ministrul 
muncii, aflat în vizită în Republica 
Malgașă, a fost primit de generalul 
Gabriel Ramanantsoa, șeful statului 
și al guvernului malgaș. Cu acest 
prilej, tovarășul Petre Lupu a trans
mis, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, un salut prietenesc gene
ralului Gabriel Ramanantsoa, iar 

retragerea Marii Britanii din 
N.A.T.O., S.E.A.T.O. și alte alianțe 
asemănătoare, reducerea cheltuielilor 
militare și folosirea în scopuri paș
nice a- fondurilor devenite disponi
bile etc.

In domeniul politicii interne, mai 
multe rezoluții constată „reducerea 
serioasă a nivelului de trai al po
porului", militînd pentru „redistribui
rea bogăției țării în favoarea celor 
ce muncesc", pornindu-se de la pre
luarea în stăpînire publică a pămîn- 
tului, băncilor, societăților de asigu
rări și a marilor monopoluri. Subli
niind contradicția care există între 
monopolurile ce domină viața econo
mică a țării și marea masă a munci
torilor. proiectul organizației locale 
din Walton apreciază că . „această 
stare de lucruri nu poate continua la 
infinit și că numai prin desființarea 
proprietății private asupra mijloace
lor de . producție se poate pregăti o 
nouă cale".

portuare, libertatea de acces în por
turi. precum și alte înlesniri.

Comisia mixtă economi
că R.D. Vietnam-S.U.A., 
care și-a reluat activitatea, la 18 iu
nie. la Paris, și-a suspendat, tem
porar, reuniunile, pentru ca cele 
două delegații să raporteze guverne
lor lor stadiul lucrărilor — se arată 
intr-un comunicat difuzat de Amba
sada Republicii Democrate Vietnam 
în Franța.

In cadrul tîrgului anual 
organizat în orașul Anapolis, statul 
Goias, din Brazilia, a fost inaugura
tă. la 22 iulie, o expoziție de artă 
populară românească. Sînt expuse 
costume populare, scoarțe, obiecte de 
ceramică și lemn din diverse zone 
etnografice ale României. încă din 
prima zi. expoziția a sf.îrnit interesul 
și admirația a mii de vizitatori. Stan
dul românesc s-a bucurat de aprecieri 
elogioase din partea guvernatorului 
statului, a membrilor guvernului lo
cal și a altor autorități braziliene.

In capitala Italiei a luat 
sfîrșit festivalul pentru pro
vincia Roma al ziarului 
„I'Unită", organ al P.C. Italian. 
Festivalul s-a desfășurat sub lozinca 
întăririi în continuare a pozițiilor 
presei comuniste în rîndurile maselor 
largi de oameni ai muncii din Italia. 
In cadrul unui mare miting de masă, 
organizat la încheierea festivalului, a 
luat cuvîntul Alessandro Natta. mem
bru al Biroului Politic al P.C.I.

Ambasadorul Zambiei la 
Națiunile Unite, M J F Lusaks> 
a înaintat Consiliului de Securitate 
o scrisoare prin care atrage atenția 
asupra creșterii tensiunii de la gra
nița țării sale cu Rhodesia, ca ur
mare a repetatelor încălcări de fron
tieră întreprinse de trupele regimu
lui rasist al lui Ian Smith.

0 reuniune tripartită la 
nivel înalt s_a deschis luni la 
Agadir, in Maroc, la care participă 
regele Hassan al Il-lea, președintele 
algerian. Houari Boumediene, și 
președintele mauritan, Moktar Ould 
Daddah. Cei trei șefi de stat anali
zează o serie de aspecte legate de 
decolonizarea teritoriului Sahara spa
niolă.

în preajma celui de-al 
X-lea Festival mondial al 
tineretului și studenților. 
Erich Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, alți 
conducători de partid și de stat ai 
R.D. Germane s-au întîlnit cu re
prezentanții unor organizații de bază 
din cadrul Uniunii Tineretului Liber 
German, care au primit drapele de 
onoare „Ernst Thalmann" pentru 
succesele obținute în Întrecerea în 
cinstea festivalului.

Două cazuri de holera 
au fost depistate în secția de boli 
infecțioase a unui spital din Lund, 
în sudul Suediei. Se presupune că 
cele două bolnave au contractat boala 
în timpul călătoriilor lor în Spania 
și în nordul Africii. 

poporului ’ malgaș urări de succes 
în dezvoltarea economică și socială.

La rîndul său, șeful statului mal
gaș a transmis un cordial salut pre
ședintelui Consiliului de Stat 'al Re
publicii Socialiste România și urări 
de prosperitate și fericire poporului 
român.

In aceeași zi, tovarășul Petre 
Lupu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
muncii, a avut o întîlnire cu Daniel 
Ratsakoba. ministrul muncii din Re
publica Malgașă.

Evoluția economiei
R. S. Cehoslovace

PRAGA 24 (Corespondentă de la 
C. Prisăcaru). — Economia națională 
cehoslovacă a încheiat primul se
mestru al anului cu rezultate pozi
tive. Din datele statistice date pu
blicității reiese că producția in
dustrială a crescut, în primele șase 
luni, comparativ cu perioada simi
lară a anului trecut, cu 6,1 la sută, 
față de 5,7 la sută cit era planificat. 
Ritmul cel mai dinamic a fost înre
gistrat în industriile constructoare de 
mașini, chimică și alimentară. Se a- 
preciază că, în comparație cu anii din 
urmă, s-a îmbunătățit simțitor pro
ducția energetică și de combustibil a 
țării. In construcții, volumul lucră
rilor este mai mare, în comparație 
cu cel realizat anul trecut, cu 5,8 la 
sută. în agricultură au fost achizi
ționate cu 5,8 la sută mai multe ani
male și produse animaliere. 10,5 la 
sută mai mult lapte, cu 1,2 la sută 
mai multe ouă.

In primele șase luni ale anului 
peste 88 la sută din întregul spor al 
producției industriale a fost obținut 
pe seama creșterii . productivității 
muncii. Se îndeplinesc măsurile sta
bilite în ce privește creșterea nive
lului de trai al populației.

Starea sănătății 
lui W. Ulbricht

BERLIN 24 (Agerpres). — 
Buletinul medical, de marți, 
privind starea sănătății lui Wal
ter Ulbricht. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, transmis de 
agenția A.D.N., relevă că sta
rea bolnavului continuă să fie 
gravă și este îngreunată de 
complicații in funcționarea ri
nichilor. și plăminilor.

La Tirana 3 avu'; ’oc sernna- 
rea protocolului cu privire la întru
nirea comisiei mixte guvernamentale 
albano-austriece. a acordului privitor 
la transportul internațional rutier de 
mărfuri și a protocolului referitor la 
această categorie de transporturi —- 
informează agenția A.T.A.

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, so- 
sit. marți, la Washington, într-o vi
zită oficială de trei zile, a început5, 
în! aceeași zi. la Casa Albă, convor
birile cu președintele Richard Nixon. 
Au fost trecute în revistă principa
lele probleme internaționale, între 
care situația din Orientul Apropiat, 
securitatea în regiunea Golfului 
Persic.

La sediul UNESCO, di" 
Paris, s-a deschis, luni, cel de-al 
28-lea Congres internațional al Asț>-} 
ciației psihanalitice internaționali. 
La lucrările congresului — care va 
dezbate probleme privind unele me
tode terapeutice noi în tratarea boli
lor sistemului nervos — iau parte 
specialiști din 32 de țări.

Președintele Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto — care a 
sosit la Londra într-o vizită oficială 
— a conferit, marți, cu premierul 
Edward Heath asupra unor aspecte 
ale relațiilor dintre cele două țări, a- 
bordind, în același timp, o serie de 
probleme internaționale.

Furtuni și ploi torențiale 
în Iugoslavia. După 0 perioadâ 
de căldură toridă, cu temperaturi de 
pînă la 38 grade la umbră, asupra 
zonelor de vest și de nord-vest ale 
țării s-au abătut vînturi puternice, 
însoțite de ploi torențiale și de 
grindină. Cel mai mult a avut de su
ferit zona turistică Slieme. din a- 
propierea Zagrebului, unde copacii, 
răsturnați peste șosele, au distrus 
mai multe automobile, iar ava
rierea telefericului a dus la bloca
rea citorva zeci de cabine cu turiști. 
Timp de două zile, echipele de sal
vare au lucrat neîntrerupt la dega
jarea drumurilor și salvarea turiști
lor. Pagubele sînt foarte mari. Și 
Belgradul a avut de suferit de pe 
urma unei furtuni care a provocat 
insemnate pagube materiale, mai ales 
în Noul Belgrad, unde vîntul a atins 
o viteză de 160 kilometri pe oră. Nu
meroase străzi au fost inundate, 
s-au produs întreruperi ale circula
ției și în aprovizionarea cu energie 
electrică. Furtuna a smuls acope
rișuri și a provocat accidente de 
circulație.

în IraSl, torențiale deose
bit de puternice au căzut, duminică 
după-amiază, asupra regiunii din 
sud-estul localității iraniene Isfa
han, provocînd inundații și moartea 
a 46 de persoane. Se menționează, 
de asemenea, că a fost înregistrat un 
considerabil număr de răniți, iar 300 
de case au fost distruse.
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